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e m d es t a q u e

Código Deontológico
O médico ao serviço do doente
capítulo XV
Honorários
Artigo 104.º
(Princípio geral)
A prestação de cuidados médicos aos doentes, não constituindo uma actividade comercial, deve ser todavia compensada de modo a permitir a digna subsistência do médico, o que,
no exercício clínico liberal, é garantido pelo recebimento
dos respectivos honorários.
Artigo 105.º
(Fixação e cobrança de honorários)
1. Na fixação de honorários deve o médico proceder com
justo critério, atendendo à importância do serviço prestado, ao tempo habitualmente despendido, à sua diferenciação
técnica, ao valor dos equipamentos utilizados, aos gastos em
material, à capacidade económica do doente e aos usos e
costumes da região.
2. O médico deve expor, no seu local de exercício, o preçário indicativo dos actos médicos que pratica.
3. A conta de honorários deve ser apresentada em papel ou
suporte informático, enumerando e quantificando o valor
dos serviços prestados, assinada pelo médico.
4. O médico tem a liberdade de, sempre que o entender,
prestar gratuitamente os seus cuidados.
5. O disposto no presente artigo não se aplica ao médico
que pratica os seus serviços profissionais em empresa prestadora de cuidados médicos, a qual apresenta directamente a
conta de honorários.

Editorial

A Tragédia Grega,
a Dramaturgia Inglesa
e o Fado de Portugal

A Ordem dos
Médicos, porque os
Médicos têm razão,
continuará
incansavelmente a
esclarecer os
cidadãos
portugueses sobre
as consequências
para a sua saúde das
trocas de
medicamentos nas
farmácias.
Mantemos
a esperança de ver
a recente alteração
legislativa
temperada a favor
dos doentes em
sede de Comissão
de Saúde da AR.
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Uma extraordinária carta publicada
online na Lancet, a 10 de Outubro,
faz a análise das consequências da
crise económica na Saúde grega. O
título é “Health effects of financial
crisis: omens of a Greek tragedy”.
Pela sua leitura percebemos
como o fado português, salpicado
de dramaturgia inglesa, nos
está a conduzir a passos largos
para a tragédia grega… As
mesmas soluções vão levar-nos
inevitavelmente ao mesmo fado!
Mas será assim tão difícil de
perceber? Não aprendemos nada
com a tragédia grega?! Não é óbvio
que precisamos de trilhar outros
atalhos?! Por onde anda Portugal
e a Europa?!
Existem caminhos diferentes para
a economia portuguesa ultrapassar
a crise sem conduzir o povo
português à miséria, sem destruir
o SNS, sem asfixiar a actividade
económica e sem provocar um
ciclo vicioso recessivo. Seguem-se
receitas académicas, “de livro”,
quando “os livros” mais recentes
já apontam o seu rotundo
falhanço e recomendam outras

soluções, como comprar português,
aumentar um pouco os impostos
sobre os rendimentos do capital
e sobre o consumo e instituir os
“impostos inteligentes”, o que
permite aumentar a colecta sem
deprimir em excesso a actividade
económica.
Sobretudo é necessário combater a
fraude, a corrupção e o nepotismo.
Infelizmente, estes poucos meses de
governação já permitem perceber
que nada mudou nestes quadrantes.
Algumas nomeações na saúde
traduzem mais do mesmo… O que
significa que o desastre está cada
vez mais próximo.
Na Saúde, um dos mais gritantes
exemplos da falta de medidas
positivas é a ausência de uma
central nacional de compras a
funcionar em pleno e a cedência
ao poder da ANF, prejudicando
os doentes com a política do
medicamento; agora, se o médico
receitar um genérico barato, a
farmácia pode tranquilamente
substitui-lo por uma marca mais
cara, o que é inacreditável, vai ao
arrepio da corrente europeia e

demonstra que a cultura política
em Portugal ainda não se reformou.
A actual alteração legislativa na
prescrição por DCI, prejudicando
os doentes e a qualidade, visa
exclusivamente
institucionalizar
mecanismos de compensação das
farmácias, como contrapartida pela
perda de rendimento secundária
à redução das margens de lucro,
imposta pela Troika. Sabemos
que há farmácias em situação de
ruptura financeira, devido aos
valores escandalosos que atingiu
a transacção de alvarás públicos e
dos impressionantes compromissos
financeiros assumidos pelos compradores, que agora têm dificuldade
em cumprir. Mas não é isso “o
mercado”?! Não decorre esta
situação das regras impostas e da
gestão da própria ANF, no único
negócio protegido que perdura
em Portugal?! Quer-se comparar
a percentagem de genéricos em
Portugal com a da Alemanha,
comparando referências diferentes
e um número distinto de moléculas,
mas porque não se compara a taxa
de farmácias em Portugal com a
da Alemanha?! Ou porque não
comparamos a legislação sobre
DCI com a Britânica, que, entre
outros países da EU, proíbe trocas
de medicamentos, ou mesmo com
a Alemanha que, a haver trocas,
obriga a que seja pelo genérico
mais barato, conforme relatório
da European Generic Medicines
Association (EGA), de 2011?

É sintomático que a Ordem dos
Farmacêuticos tenha dado um
parecer em que não quer que as
farmácias sejam obrigadas a ter o
genérico mais barato. Se alguém
tivesse algumas dúvidas, pode
deixar de as ter…
A Ordem dos Médicos, porque
os Médicos têm razão, continuará
incansavelmente a esclarecer os
cidadãos portugueses sobre as
consequências para a sua saúde
das trocas de medicamentos nas
farmácias. Mantemos a esperança
de ver a recente alteração legislativa temperada a favor dos
doentes em sede de Comissão de
Saúde da AR. A verdade é como o
azeite…
Nesse sentido, a Ordem dos
Médicos abriu no seu Portal um
link para a notificação de reacções
adversas a medicamentos e efeitos
adversos decorrentes da troca de
medicamentos. O Infarmed refere
que os médicos nunca reportaram
este tipo de efeitos, o que alguns
Colegas afirmam que não é
verdade. Vamos ver. Solicitamos
aos médicos que reportem à
Ordem todas as reacções e efeitos
adversos. A Ordem comunicará
ao Infarmed e fará o tracking
das notificações para obrigar às
competentes respostas.
É curioso como em plena era
informática e da receita electrónica,
o Infarmed não permite notificações por via informática…O
objectivo é dificultar, e não só…
Pois bem, através do site da Ordem,
os médicos, no seu computador, de
forma imediata e online, podem
fazer essas notificações à Ordem
dos Médicos. Nós faremos o resto
do trabalho.
Outras intervenções estão previstas, mas o mais importante é
cada médico explicar ao seu doente
as potenciais consequências da
troca de medicamentos e que a
responsabilidade do que possa
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A Ordem dos Médicos
abriu no seu Portal
um link para
a notificação
de reacções adversas a
medicamentos e efeitos
adversos decorrentes
da troca
de medicamentos.

Nos grupos vulneráveis, o estado
de saúde piorou assustadoramente.
Os suicídios aumentaram 17% de
2007 para 2009. Os homicídios e
os roubos duplicaram no mesmo
período. O consumo de heroína
aumentou 20% e a SIDA disparou.
Só no álcool parece ter havido um
decrescimento na procura.

acontecer não será do
médico. O doente confia no
médico.

É inultrapassável a forte recomendação para que os responsáveis
da Saúde em Portugal analisem
esta carta da Lancet e meditem
profundamente na significativa frase
com que termina.

Regressando à política de
Saúde.
A crise económica atingiu a
Grécia antes de Portugal. Por
isso mesmo, pelo destino da
Grécia podemos perceber
o que vai acontecer à saúde
em Portugal se não evitarmos
repetir os mesmos desacertos.
Instalada a crise económica, os
gregos passaram a ir menos ao
médico, nomeadamente por
dificuldades de acessibilidade,
como tempos de espera mais
longos e maiores distâncias a
percorrer.
O principal problema não foi
o maior custo para o doente,
mas sim as consequências dos
cortes de 40% nos hospitais,
a redução dos recursos humanos, a falta de materiais
clínicos e problemas na gestão
das listas de espera.
As admissões nos hospitais
privados diminuíram, a procura
dos cuidados primários de
saúde reduziu-se, mas os
internamentos nos hospitais
públicos aumentaram acentuadamente (24%, de 2009 para
2010).
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Como referem os autores, “É
necessária uma maior atenção à
saúde e à acessibilidade aos cuidados
de saúde para garantir que a crise
grega não afecta a última fonte da
riqueza do país, as pessoas”.

Todavia, verificamos que os cortes
indiscriminados na Saúde, sem terem
em conta qualquer planeamento
prévio, vão colocar inevitáveis dificuldades de acesso dos doentes
portugueses aos cuidados de saúde.
O frontal artigo do Colega José
Poças, neste número da ROM,
é um excelente exemplo. Neste
artigo reflectem-se os dilemas que
estão a ser colocados a todos os
Directores Clínicos e Directores
de Serviço do nosso país. É minha
obrigação fazer um forte apelo aos
Colegas dirigentes: nunca permitam
que a Qualidade da Saúde seja
colocada em causa e possa descer
para lá dos mínimos aceitáveis.
Não percam a dignidade e não se
deixem transformar em meros
agentes políticos. Se for necessário,
em defesa dos doentes e a da ética
médica, demitam-se ruidosamente
em sinal de protesto!
Os Médicos são a última barreira
com que os doentes podem contar
para os defenderem.
Este partilhar de preocupações e
cerrar de fileiras dos Médicos está
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A crise económica
atingiu a Grécia antes de Portugal. Por
isso mesmo, pelo
destino da Grécia
podemos perceber
o que vai acontecer
à saúde em Portugal
se não evitarmos
repetir os mesmos
desacertos.

Parafraseando uma
conhecida figura
política nacional, talvez
tenha chegado
a hora de suspender
a actual classe política
durante um ano para
salvarmos Portugal!...
consubstanciado no comunicado
conjunto dos dois Sindicatos Médicos
e da Ordem dos Médicos. Há uma
disponibilidade integral para formas
de intervenção e análise conjunta
dos múltiplos problemas com que
somos actualmente confrontados.
Os Médicos estão disponíveis para
colaborar na recuperação do país,
mas a violência económica, ética e
científica que o SNS está a sofrer
já vai longe de mais. Está a chegar a
altura de agir de forma consertada e
determinada.
O que está a ser imposto ao povo
português para tapar os buracos
da Madeira, do BPN, das empresas
públicas e do desvario da corrupção
é intolerável. Os portugueses
estão a ser comprimidos para
além dos limites enquanto os
responsáveis pelo desnorte das
contas públicas e da ineficácia dos
tribunais se continuam a passear
sorridentes e impunes. Receio
que o povo reivindique o “direito
à indignação”. A História do
planeta e a vida política são feitas
de ciclos… Parafraseando uma
conhecida figura política nacional,
talvez tenha chegado a hora de
suspender a actual classe política
durante um ano para salvarmos
Portugal!...
Não é o povo que paga impostos
e que trabalha o responsável
pelo caos económico do país.
São “os outros”, aqueles que
sempre se riram e continuam a
rir deste mesmo povo… Sente-se

uma revolta social latente. Fica a
chamada de atenção.
Ao mesmo tempo acontecem
sinais interessantes dos riscos da
excessiva privatização da Saúde.
Um forte aviso para aqueles que
defendem o SNS arregaçarem as
mangas e um motivo para aqueles
que endeusam a privatização
da Saúde serem um pouco mais
comedidos. Público e Privado têm
cada um o seu papel, mas o Privado
não substitui o Público. Aliás, a
única forma do Estado regular a
Saúde é mantendo um SNS forte,
rigoroso, bem organizado e com
capacidade de resposta.
Evidenciando a captura do Estado na diálise do ambulatório,
como forma de óbvia pressão, a
empresa NephroCare anunciou
a “desactivação da sala de diálise
afecta ao tratamento de doentes
portadores do vírus da hepatite
B”. Repare-se que eu não critico a
NephroCare, que se limita a fazer
o seu papel e a defender os seus
legítimos interesses comerciais.
O exemplo é que não pode ser
olvidado.
Os alertas das consequências do
excessivo liberalismo na Saúde
chegam-nos igualmente de outras
latitudes. No NHS britânico
assistiu-se a um rápido aumento
dos doentes que esperam mais
de 18 semanas por cuidados de
saúde, conforme um relatório do
Departamento de Saúde Inglês.
Um aumento de 48% de Agosto
2010 para Agosto 2011.
O Dr Mark Porter, presidente do
comité de consultores da British
Medical Association, afirmou: “A
subida das listas de espera é uma
das consequências do enorme
constrangimento financeiro sobre o
NHS. É razão para uma preocupação
profunda. Paralelamente ao óbvio
desconforto causado aos doentes,
listas de espera mais longas
podem diminuir a probabilidade
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editorial

A nível da Saúde
é essencial
prosseguir
activamente
e completar
a reforma
dos Cuidados de
Saúde Primários.
Sem isso, será mais
uma violência
aumentar as taxas
moderadoras
hospitalares e das
urgências.

dos tratamentos serem efectivos.
Também há consequências económicas para os Trusts, que estão
a perder financiamento como
resultado das pressões para o NHS
reduzir a actividade.”
“Existe a assunção que a poupança
no NHS pode ser conseguida
através de uma melhor eficiência
e de que os níveis de actividade
podem ser mantidos. Ao contrário,
os Serviços estão a ser cortados
ou reduzidos para diminuir os
custos, arriscando uma redução na
qualidade dos serviços prestados
aos doentes.”
O fado português concentra, assim,
a tragédia grega e a dramaturgia
inglesa.
Desafio o Governo português
a mostrar sinais objectivos de
esperança no fim do túnel que
traçou.
A nível da Saúde é essencial
prosseguir activamente e completar a reforma dos Cuidados de
Saúde Primários. Sem isso, será
mais uma violência aumentar as
taxas moderadoras hospitalares e
das urgências.
Há três meses, a Ordem dos
Médicos propôs várias medidas
a este Governo que permitiam
atribuir um Médico de Família a
todos os portugueses no espaço
de um mês. Se, neste momento, a
especialidade de Medicina Geral
e Familiar não é mais respeitada
e se há centenas de milhares de
portugueses sem acesso a um
Médico de Família especialista,
a responsabilidade total é deste
Governo.
Recordando o Cântico Negro de
José Régio e a força impressionante
da voz de João Villaret, deixem-me
também afirmar que o caminho de
Portugal “não é por aqui”.
Com a Saúde não se brinca.

10 | Outubro | 2011

In “ Correio da Manhã” - 27 de Outubro de 2011

Editorial

informação

Comunicado da Ordem dos Médicos
sobre a nova Proposta de Lei
de prescrição por Denominação
Comum Internacional (DCI)
Baseando-se em dois argumentos esgrimidos de modo menos correcto, a de
que visa aumentar a taxa de genéricos e reforçar a autonomia do doente na
escolha do seu tratamento, o Governo apresentou à Assembleia da República
uma proposta de Lei cuja consequência principal é facilitar a troca de genéricos por genéricos, possibilidade que comporta riscos para os Doentes.
Com o objectivo de esclarecer a verdade e defender a Qualidade na Saúde e, como tal, os Doentes, a Ordem dos
Médicos (OM) entende tornar públicas as suas razões:
- A Troika não preconiza a alteração da legislação da prescrição por DCI porque reconhece que Portugal
já tem legislação suficiente e adequada à prescrição por DCI desde 2002.
- A OM, que é favorável aos genéricos e está a colaborar na redução da despesa com medicamentos,
apresentou ao Governo uma proposta para aumentar a taxa de prescrição de genéricos em
Portugal para cerca de 50% e baixar significativamente os custos da medicação para o Estado e para os Doentes.
Estranhamente, o Ministério da Saúde rejeitou.
- A presente proposta de diploma tem como principal consequência facilitar a substituição de um genérico por outro
genérico, por parte da farmácia, por meros motivos comerciais. Ora, permitir a substituição de um genérico
por outro genérico não aumenta a prescrição de genéricos em Portugal! Pode até diminuí-la, por poder
forçar o Médico a optar por medicamentos sem genéricos, para evitar substituições potencialmente prejudiciais.
- A OM recorda que os medicamentos genéricos não são todos iguais. Os genéricos podem não ser
bioequivalentes entre si e diferem na biodisponibilidade, método de fabrico, excipientes, impurezas e controlo de
qualidade. Diferem até na forma, aspecto e cor dos comprimidos e das caixas, criando confusão em muitos Doentes,
que pensam tratar-se de medicamentos diferentes.
- A OM recomenda a todos os Doentes que a escolha de uma marca de genéricos pelo Médico, que
se baseia na experiência, conhecimento e confiança clínica, não seja alterada para outra marca no balcão da
farmácia, apenas por meras vantagens comerciais para esta.
- A OM responsabilizará o farmacêutico e moral e socialmente o Governo por todas e quaisquer
consequências que decorram da troca de medicamentos nas farmácias.
- A OM considera que o controlo de Qualidade dos medicamentos por parte do Infarmed não é
suficiente.Algumas das marcas que mais frequentemente aparecem entre as mais baratas nunca terão sido sujeitas
a controlo de Qualidade pelo Infarmed, que nem sequer tem conseguido manter uma base de dados actualizada
com as marcas de genéricos efectivamente comercializadas em Portugal.
- A OM não pode aceitar substituições indiscriminadas quando nem sequer se conhecem as
biodisponibilidades e os locais de fabrico dos genéricos, informações da máxima importância para Médicos
e Doentes.
- A OM não pode aceitar que, sob a pretensa liberdade de escolha do Doente, na prática sejam impostas ao
Doente determinadas marcas só porque dão mais lucro à farmácia.
- A OM não pode aceitar uma legislação que nem sequer protege o Doente de lhe ser dispensado um
genérico mais caro na farmácia, só porque é o que, de momento e de uma forma conveniente, está “disponível no
mercado” dessa farmácia para ser comprado pelo doente.
- A OM não pode aceitar uma legislação que afirma que a farmácia “deve ter” alguns medicamentos
específicos mas que não prevê qualquer tipo de penalização se a farmácia “não tiver”. Na realidade, a
farmácia não é obrigada a ter nada para além daquilo que quiser ter, por razões comerciais.
- A OM não pode aceitar que, depois de ter apoiado activamente a prescrição electrónica, o Médico
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seja obrigado, para impedir a substituição, a manuscrever na receita justificações técnicas que já estão
previstas na lei. Essas justificações devem estar pré seleccionáveis, uma vez que a imposição da escrita manual em
receitas electrónicas é aberrante, burocratizante e não tem qualquer racionalidade.
- Muitos Doentes já sentiram diferença de eficácia e de tolerância com as substituições de marcas de
genéricos, assim confirmando que, de facto, os genéricos não são todos iguais.
- A OM assume estas posições unicamente em defesa da qualidade e do rigor técnico e científico,
princípios de que não abdica em defesa dos Doentes. A Ordem dos Médicos nunca aceitará quaisquer
medidas que possam por em causa o bem dos Doentes.
- Se esta proposta de Lei for aprovada, a OM não abdicará de recorrer a todos os meios para esclarecer os
Doentes sobre aquilo que está verdadeiramente em causa e dos riscos decorrentes da substituição de
medicamentos nas Farmácias. Os Doentes podem continuar a confiar nos seus médicos.
- Finalmente, a OM tem o direito e o dever de, em circunstância tão sensível, mobilizar todos os Médicos para a
defesa dos seus Doentes.

Comunicado
Reunião entre Delegações do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos e dos Órgãos Executivos do Sindicato Independente dos
Médicos (SIM) e da Federação Nacional dos Médicos (FNAM).
Realizou-se hoje, dia 27 de Outubro de 2011, uma reunião entre delegações do
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos e dos Órgãos Executivos
do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e da Federação Nacional dos
Médicos (FNAM) para analisar a actual e delicada situação política e social.
Em conclusão consideram que:
1. Está criada uma situação preocupante, com adopção de medidas gravosas, sem
precedentes, que conduzirão a uma profunda instabilidade de funcionamento
das unidades de saúde e a consequências nefastas para a qualidade da prestação
dos cuidados de saúde.
2. As medidas estabelecidas na proposta de OE para 2012 estão formuladas de
forma cega e sem terem em conta especificidades de alguns sectores da vida
nacional, como é o caso mais marcante da Saúde.
3. Ao serem suspensos os instrumentos de regulamentação colectiva do trabalho,
com a consequente aplicação da legislação geral, deixam de estar asseguradas
as condições para a manutenção da grande maioria dos serviços de urgência.
4. As delegações da Ordem e dos Sindicatos Médicos manifestam o seu
inequívoco apoio à prescrição de medicamentos genéricos e a sua preocupação
pela abusiva troca da medicação prescrita no balcão da farmácia.
5. No respeito pelas respectivas competências próprias de intervenção, estas três
organizações médicas assumiram o claro compromisso de iniciarem um estreito
processo de articulação e convergência com o objectivo de promoverem a defesa
dos enquadramentos laborais e técnico-científico dos médicos, bem como o
direito constitucional à saúde e do seu instrumento fundamental, o SNS.
6. Neste contexto, estas três organizações médicas manter-se-ão em permanente
contacto e adoptarão em tempo as adequadas medidas reivindicativas em
função da gravidade da situação, nomeadamente as que venham a decorrer da
aprovação do restritivo OE 2012.
Lisboa, 27 de Outubro de 2011
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Regulamento do CNAF
Foi aprovado em Plenário dos Conselhos Regionais
de 30 de Setembro de 2011 o novo Regulamento da
Avaliação da Formação que publicamos de seguida

Regulamento da Avaliação da Formação
A multiplicidade e a diversificação de eventos médicos, a multiplicidade de
entidades públicas ou privadas que os promovem, a variabilidade dos programas
propostos e aplicados, na sua maioria designadas como acções de formação,
tornam indispensável o estabelecimento pela Ordem dos Médicos de um
conjunto de regras de avaliação que permitam conferir-lhes o patrocínio oficial.
Nesse sentido, ao abrigo do artº 75º do Estatuto da Ordem dos Médicos, o
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos criou o Conselho
Nacional para Avaliação da Formação que se regerá pelas normas seguintes:
1°
O Conselho Nacional para Avaliação da Formação é constituído por um
Coordenador e seis elementos, todos obrigatoriamente médicos.
2º
1- Compete ao Conselho Nacional Executivo nomear, entre os médicos inscritos
e no uso de todos os seus direitos, os elementos do Conselho Nacional para a
Avaliação da Formação.
2- O Conselho designará o Coordenador sendo que dos restantes membros,
pelo menos um será designado por cada Conselho Regional.
3°
1- Compete ao Conselho Nacional para Avaliação da Formação a elaboração
dos critérios e regulamento de avaliação, ouvidos os Colégios de Especialidade,
cuja aprovação compete ao Conselho Nacional Executivo.
2- Compete ainda ao Conselho Nacional para Avaliação da Formação uma função consultiva e de observação dos eventos de formação médica.
4º
Para efeitos do presente regulamento, consideram-se passíveis de avaliação
as reuniões médicas nacionais e internacionais da mais variada natureza, que
obrigatoriamente tenham actividades científicas com uma duração mínima de
seis horas diárias, durante os dias úteis, e de quatro horas diárias ao fim de
semana ou por módulo formativo isolado.
5°
Sempre que se pretenda a realização de eventos de diferente duração estes
devem ser avaliados caso a caso pelo Conselho Nacional Executivo ouvido o
Conselho Nacional para Avaliação a Formação.
6°
Os cursos de formação técnica e/ou prática que precedam ou sigam o evento
principal são avaliados separadamente.
7°
A entidade organizadora deve requerer ao Conselho Nacional Executivo o
pedido de avaliação com antecedência não inferior a três meses relativamente
ao início do evento.
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8°
1. Do requerimento devem constar obrigatoriamente os seguintes elementos:
a) Designação;
b) Datas e local;
c) Entidade organizadora;
d) Composição da Comissão Organizadora, com a indicação dos nomes e instituições de origem;
e) Composição da Comissão Científica, com a indicação dos nomes, títulos ou graus profissionais e vínculos
institucionais;
f) Programa, respectivo horário científico e seus objectivos;
g) Prelectores
h) Patrocínios científicos;
i) Apoios financeiros e/ou comerciais;
j) Revelação de eventuais conflitos de interesses.
2. O requerente poderá juntar outros elementos que julgar necessários, nomeadamente indicações curriculares,
avaliação ou não dos docentes e/ou dos discentes, controlo ou não das presenças, justificação do local do evento.
9°
O não cumprimento integral do disposto nos art. 8° e 9° determina o indeferimento liminar do pedido de avaliação.
10°
A alteração do programa científico já avaliado, se não devidamente justificada, pode determinar a anulação pelo
Conselho Nacional Executivo da avaliação concedida, ouvido o Conselho Nacional para Avaliação da Formação.
A decisão de anulação, devidamente fundamentada, deve ser comunicada à entidade organizadora e publicada no
Boletim da Ordem dos Médicos.
11º
A avaliação atribuída é válida apenas para o evento em causa, não produzindo efeito para realizações posteriores,
ainda que de conteúdo semelhante.
12°
São critérios obrigatórios de avaliação:
a) a finalidade do evento;
b) a credibilidade do programa;
c) a qualificação dos prelectores.
13°
Não são elementos de avaliação e nem podem constituir elementos de valorização os programas de actividades
social ou outras não científicas, incluídos ou associados ao programa científico do evento.
14°
1- A decisão do CNAF é válida e será comunicada directamente ao requerente no prazo máximo de 30 dias.
2 - Os casos que extravasem o definido neste regulamento ou que suscitem dúvidas serão enviados pelo CNAF, com
parecer, para decisão no CNE, que terá 30 dias para dar uma resposta definitiva.
3 - Todos os patrocínios científicos atribuídos pela Ordem dos Médicos serão publicados
no Portal da Ordem dos Médicos
15°
A entidade organizadora pode divulgar nos documentos informativos relacionados com o evento a atribuição da
avaliação.
16°
O Conselho Nacional para Avaliação da Formação poderá solicitar à Comissão Científica do evento já realizado as
informações que achar convenientes para uma melhor apreciação do desenrolar do mesmo.
17°
Não será concedido patrocínio científico a eventos em que os palestrantes e assistentes sejam maioritariamente
portugueses e tenham lugar fora do território nacional.
§ único: poderão excepcionar esta regra eventos que contribuam manifestamente para a divulgação da cultura médica
nacional e resultem de acordos com entidades oficiais de países da Comunidade Médica de Língua Portuguesa.
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Taxas de cesariana
em Portugal
Recomendação sobre Informação
Clínica, MCDTs e respeito pelos Doentes
Na sequência da controvérsia sobre
as taxas de cesariana verificadas em
Portugal o Colégio da Especialidade
de Ginecologia e Obstetrícia divulgou a sua posição oficial quanto a
este assunto:
O Colégio reconhece que se registam em Portugal taxas de cesariana superiores às da esmagadora
maioria dos países europeus, não
se encontrando esta situação, que
merece a nossa preocupação, ainda
cabalmente explicada;
O Colégio deseja afirmar que, não
estando nem cientifica nem clinicamente, definido um valor adequado para as taxas de cesariana, para

qualquer país ou região, qualquer
medida que se proponha, no sentido de se influenciar esta variável,
deverá ser prudente e devidamente
auditada, de modo a que, de forma
alguma, se ponham em causa os excelentes resultados, de mortalidade
e morbilidade, materna e perinatal,
registados no nosso país.
O Colégio sublinha a sua profunda
convicção de que a implementação
de boas práticas em saúde não se faz
sem boas escolas, sem bons programas de treino e especialização, sem
carreiras profissionais exigentes e
estruturantes.

Colégio
da Especialidade
de Ginecologia
e Obstetrícia
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O Dever
de Gratuitidade

Amândio Santana

Membro do Conselho Disciplinar
Regional do Sul da OM

Conselho
Disciplinar
Regional do Sul
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O dever de gratuitidade encontra-se consignado
no artigo 106º do actual Código Deontológico
dos Médicos, de 2009, onde se estabelece no nº 1:
“o médico deve tratar gratuitamente todos os
colegas e os familiares que vivem a seu cargo,
podendo todavia fazer-se abonar dos gastos
originados pelos actos médicos. Tal dever prolonga-se, quando adequado, em caso de morte
do colega”, acrescentando-se no nº 2 do mesmo
artigo: “o médico fica isento do dever de gratuitidade se existir entidade que cubra os custos
da assistência médica”.
Constata-se que, ao contrário do
disposto no artigo 83º nº 2 do
Código Deontológico dos Médicos
de 1985, o preceito do novo Código
deixou de dizer que, quando o
número de pessoas com direito
a tratamento gratuito puser em
risco a adequada remuneração do
médico, pode ele estabelecer o
número máximo de doentes nessas
condições a atender por dia.
As pessoas que poderão beneficiar
do dever de gratuitidade são os
médicos e os familiares a seu cargo
(por exemplo, os filhos, cônjuge e
pais), viúvas e órfãos de médicos,
sem prejuízo, como já se disse, de
o prestador do serviço se poder
fazer abonar dos gastos tidos com o
material utilizado.
Acresce que, como também já se
disse, se o familiar de um médico
tiver uma entidade que cubra os
custos da assistência prestada, o
médico prestador do serviço fica
desvinculado do referido dever de
gratuitidade.
Assim, por exemplo, na área
dos exames complementares de
diagnóstico, muitas das situações
poderão estar cobertas pela
comparticipação do SNS, de

subsistemas ou de seguros de saúde,
o que permite aos médicos cobrar
a consulta e exame se assim o
entenderem, ou, pelo menos, cobrar
a parte que é comparticipada,
sem que estejam a cometer uma
infracção deontológica.
É de notar que a observância deste
dever de colega para colega parece
menos susceptível de gerar dúvidas.
Já quando se trata “de familiares
que vivem a seu cargo”, a aplicação
do dever de gratuitidade pode dar
origem a controvérsia, quer na
confirmação da efectiva existência
de relação familiar, quer na situação
de real dependência económica face
ao médico.
Partindo do princípio de que os
médicos em causa não se conhecem
pessoalmente, a confirmação de
que determinado indivíduo é
efectivamente médico poderá ser
feita através da visualização da sua
cédula pessoal, de uma consulta
ao site da Ordem dos Médicos
ou através de um qualquer outro
contacto com os Serviços de
Atendimento da OM que podem e
devem fornecer tal informação.
Quanto à identificação dos doentes,
como sendo familiares de médicos

e como estando a seu cargo, esta
poderá ser mais complicada e
revestir, inclusive, algum melindre,
podendo dar origem a controvérsia,
quer no que respeita à confirmação
da efectiva existência de relação
familiar, quer, sobretudo, no que
respeita à sua real dependência
económica face ao médico.
Sendo certo que não faz fé a
mera declaração do doente, tal
identificação apenas poderá ser
feita por via da exibição do Bilhete
de Identidade dos filhos, do BI ou
Cédula Profissional do médico
em confronto com o BI do seu
ascendente, da exibição de algum
documento comprovativo de que
o doente é casado com um médico,
ou então por contacto directo do
médico do doente com o médico
de quem este diz ser familiar, isso,
claro está, se para tanto obtiver
o necessário consentimento do
doente.
No entanto, tendo em conta que
nenhuma das soluções acima
referidas é prática ou de fácil
execução, a solução mais adequada
será a de o médico que é familiar
do doente contactar previamente
o médico que este vai consultar,
alertando-o para a ida à consulta de
um familiar a seu cargo.
Importa salientar que, como se retira
da letra do preceito deontológico
acima referido, a obrigação de
gratuitidade recai sobre o próprio
médico, enquanto pessoa singular
prestador de cuidados médicos e
de saúde, e não sobre uma outra

qualquer entidade que preste
cuidados médicos / cuidados de
saúde.
Quer isto dizer que a gratuitidade
depende da possibilidade que o
médico tenha de fazer reflectir
a isenção dos seus honorários no
custo a pagar pelo paciente.
Com efeito, as situações são
claramente distintas conforme
o médico seja um trabalhador
dependente, assalariado ou avençado
de uma clínica ou hospital, ou, pelo
contrário, seja um profissional
liberal que exerce a sua actividade
por conta própria, cobrando as
consultas directamente aos seus
doentes, mesmo que eventualmente
utilize as instalações de uma unidade
de saúde alheia.
No primeiro caso, os serviços
médicos são cobrados pela
instituição, auferindo o clínico a
sua retribuição independentemente
do número de actos que praticou
e, bem assim, dos doentes terem
ou não liquidado as contas que lhe
forem apresentadas, enquanto que,
no segundo caso, o médico recebe
os seus honorários directamente do
paciente.
Como é evidente, só na última
hipótese prevista é aplicável a
norma deontológica que impõe o
dever de gratuitidade, pois só nesta
há um efectivo controlo do médico
nesta vertente.
O caso, de que hoje publicamos um
resumo, é demonstrativo de algumas
das questões acima focadas.

Relatório Final
1. Neste processo, o médico .… queixa-se do médico ….
2. Na sua participação, datada de …, o queixoso diz o seguinte – e passamos a transcrever:
“Segundo o disposto no art. 106º, nº 1, o médico deve tratar gratuitamente todos os colegas e os familiares que vivem a seu
cargo, podendo todavia fazer-se abonar dos gastos originados pelos actos médicos.
Nos termos do nº 2 do mesmo preceito o médico fica isento do dever de gratuitidade se existir entidade que cubra os custos
da assistência prestada.
Daqui se conclui, impender sobre o médico o dever de gratuitidade, com as ressalvas acima mencionadas.
De acordo com o exposto acima, venho através deste meio, com muito pesar, denunciar e me queixar de um colega pouco ou
nada escrupuloso, uma vez que me apresentei e era de seu conhecimento que se tratava de um colega, e também não me
perguntou se eu tinha algum seguro de saúde ou não. Faço esta queixa/denúncia não pelo dinheiro em si, mas pelo profundo
desconforto que me causou. Foi como que, me desapropriassem meu diploma de médico. Senti-me como um indivíduo que
não pertencesse a classe médica. Confesso que desde 1969 quando entrei
para o meio médico, nunca me senti tão excluído.
Este colega consultou minha esposa D… e no final eu mandei a secretária ir perguntar se ele estava mesmo cobrando e ela
me respondeu que sim, que era 85€.
Não me passou recibo verde.
Tenho recibo como paguei mas o recibo está em nome da sua clínica. Só espero deste órgão regulador que tome uma posição
tão rígida como necessária, para por cobro a estas maldades.
Junto em anexo
1- Recibo da consulta
2-Pedido de exame, onde consta o nome do colega em causa.
Aguardo o vosso parecer”
(estivemos a transcrever a participação)
3. Tendo sido solicitados esclarecimentos ao médico participado, este veio declarar o seguinte – e passamos a
transcrever:
“- Antes de apreciar a queixa que V. foi presente, o respondente quer deixar claro que sempre pautou a sua conduta profissional
com todos os doentes, sem excepção, pelo escrupuloso cumprimento das normas deontológicas;
- É esse respeito pela deontologia e pela sua Ordem que tem levado o ora exponente a dedicar muito do seu tempo livre ao
desempenho de actividades e cargos para que foi nomeado no âmbito da Ordem dos Médicos, designadamente dentro das
competências do Colégio da sua especialidade;
- Em segundo lugar, não quer ainda deixar de dizer que sempre que sabe estar a tratar de um colega ou de familiar a seu cargo
não cobra os honorários decorrentes do trabalho; Quando diz que não cobra as suas prestações de serviço, nelas inclui desde a
simples consulta ou pequena cirurgia à mais complexa cirurgia vascular,’
- Para o que acima fica dito, se tal se demonstrar necessário, o respondente propõe-se apresentar prova bastante com audição
de múltiplos colegas que poderão testemunhar inequivocamente a verdade do ora alegado;
- Foi, pois, com absoluta surpresa e até com sentimento de revolta que o signatário tomou conhecimento da participação do
Dr que o acusa de, sabendo que este último é médico, ter levado honorários por uma consulta à sua esposa – D…, e se ter
recusado a emitir um recibo verde pelo montante pago;
- É, também, inaceitável que um colega que não conheço (e que certamente também não me conhece no sentido substantivo
do termo) me referencie como “pouco ou nada escrupuloso” e rotule a minha conduta de “maldosa”;
- No entanto, o que importa aqui é esclarecer de forma inequívoca a minha versão dos factos, baseando-me na memória que
tenho do caso e do que resulta da ficha clínica que junto com esta resposta;
- Assim:
a) Não conheço pessoal nem profissionalmente o Dr…
b) Não tenho memória nem qualquer anotação de que o sobredito colega se tenha identificado como médico perante mim ou
perante a pessoa que me apoia no meu consultório;
c) A D… não disse ser nem foi referenciada como esposa ou familiar a cargo do Dr…ou genericamente de um médico;
d) A doente, como aliás consta da ficha clínica, referiu quanto ao seu estado civil ser solteira;
e) O recibo que foi passado é o da sociedade de prestação de cuidados médicos através da qual desenvolvo toda a minha
actividade privada enquanto médico, sendo que, de há longa data, deixei de passar recibos verdes;
f) A emissão deste tipo de recibos é procedimento comum e generalizado no exercício da actividade médica privada e
absolutamente legal.
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É, pois, de concluir que não me foi dado conhecer que a D… fosse esposa de um médico, designadamente do Dr…, razão pela
qual lhe foram cobrados os honorários da minha consulta.
A corroborar a conclusão supra está a ficha da doente com a menção “Solteira”.
Não está aqui em causa o valor da consulta (sempre e sem mais reembolsável) mas, antes sim, a minha dignidade profissional
pelo que, sem prejuízo do que acima se disse, me assiste o direito de requerer que V. Exa. solicite ao Dr…a prova daquilo que
alega, ou seja, a demonstração de que à data da consulta estava casado com a doente e que declare ou ateste que a D…não
tinha qualquer entidade que fizesse a cobertura dos seus encargos com saúde.
Caso se comprove que a doente era solteira como consta da ficha do meu consultório requeiro, desde já, sejam desencadeadas
as medidas disciplinares adequadas ao caso.
(estivemos a transcrever trechos da resposta do médico participado)
4.Antes de tomarmos posição, importa recordar o artigo 106º nº 1 do actual Código Deontológico dos Médicos de
2009, que já vigorava à data dos factos, onde se diz que “o médico deve tratar gratuitamente todos os colegas e os familiares
que vivem a seu cargo, podendo todavia fazer-se abonar dos gastos originados pelos actos médicos”, acrescentando o nº 2
do mesmo artigo que “o médico fica isento do dever de gratuitidade se existir entidade que cubra os custos da assistência
prestada”.
5. Assim sendo, admitindo que a doente era efectivamente casada com o participante e que se identificou
expressamente como sendo esposa de um médico, nenhuma dúvida haveria de que o participado estava vinculado
ao dever de gratuitidade.
6. Suscita-se todavia um problema de prova porque o médico participado nega peremptoriamente vários dos factos
alegados pelo participante.
7.Assim, o queixoso diz que solicitou ele próprio e pessoalmente a consulta para a sua mulher, identificando-se como
médico, enquanto que o participado alega que não conhece pessoal nem profissionalmente o Dr… e que não tem
memória, nem qualquer anotação, de que o sobredito colega se tenha identificado como médico perante ele ou
perante a pessoa que o apoiava no consultório.
8. Por outro lado, o queixoso afirma que o médico participado sabia que a doente era casada com um médico,
enquanto que o participado alega que a D… nunca disse ser, nem foi referenciada, como esposa ou familiar a cargo
do Dr…ou, genericamente, de um qualquer médico, invocando o participado em abono da sua posição o facto de, na
ficha clínica de que ele juntou cópia, a doente ter indicado como estado civil o de “solteira”(vide fotocópia da ficha
clínica).
9.A acreditar no que está escrito na ficha clínica - e não temos motivos para duvidar da sua veracidade - a doente não
teria direito a ser tratada gratuitamente pelo participado por não ser familiar do participante a seu cargo.
10. No entanto, isso não significa forçosamente que o participante tenha agido de má fé, visto poder eventualmente
dar-se o caso de ele viver em união de facto com a referida Senhora e referir-se a ela pela designação de “minha
esposa”, por a considerar como tal.
11. Mas, se foi esse o caso, então terá havido da parte do participante uma má interpretação do Código Deontológico
porque, objectivamente, quem vive em união de facto não é familiar (vide o artigo 1576º do Código Civil).
12. É certo que existe uma lei que protege as uniões de facto que durem há mais de 2 anos (Lei nº 7/2001 de 11/05),
mas o facto é que a tutela nela prevista não abrange o tipo de situação ora em análise, o que significa que nesses casos
ficará ao critério de cada médico decidir se equipara ou não a pessoa que vive em união de facto com um colega a
um verdadeiro cônjuge.
13. Seja como for, importa frisar que o que ficou dito nos três pontos anteriores é uma pura especulação, visto não
constar dos autos nenhuma alusão a uma hipotética união de facto.
14. Resulta do exposto que as versões das partes em litígio são contraditórias em pontos essenciais, havendo pois que
dar o benefício da dúvida ao médico participado, com base no princípio jurídico “in dubio pro reo”, razão pela qual
propomos ao Conselho Disciplinar Regional do Sul o arquivamento do presente processo de inquérito.
14. Para concluir, chamamos a atenção do participante para o facto de que o médico participado, na sua resposta,
admitiu a hipótese de devolver a quantia recebida, caso
fosse feita prova pelo participante de que, à data da consulta, estava casado com a doente e que esta não tinha
qualquer entidade que fizesse a cobertura dos seus encargos com saúde.
Lisboa, …
O Relator*
*Agradece a colaboração prestada pelo Dr. Diogo Bártolo, consultor jurídico do CDRSul.
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Melhorar a Saúde no
Espaço da CMLP - Um
desafio com múltiplas
especificidades
Realizaram-se nos dias 18 e 19 de Agosto de 2011, o
V Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa (CMLP), o VII Congresso da Associação de
Saúde Mental de Língua Portuguesa e a II Reunião
de Educação Médica de Língua Portuguesa, encontros
organizados pela Ordem dos Médicos de Angola. No
dia 18, durante a Assembleia Geral da CMLP foi eleito o novo Presidente desta organização, Júlio Barros
de Andrade, Bastonário da Ordem dos Médicos de
Cabo Verde. O próximo congresso da CMLP será
realizado em Cabo Verde no período de 17 a 19 de
Janeiro de 2013.

A sessão solene de abertura dos congressos foi presidida pelo Ministro da
Saúde angolano, José Vieira Dias Van-Dúnem, em representação do Vice-Presidente da República de Angola,
Fernando da Piedade Dias dos Santos.
Este evento conjunto decorreu sob
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o lema «Melhorar a Saúde no Espaço
da CMLP: Um desafio com múltiplas
especificidades» e teve a participação
de 200 congressistas. Realizaram-se
ainda seis Cursos Pré-Congresso que
tiveram a participação de médicos e
de outros profissionais de saúde. No
discurso de abertura, o Ministro da
Saúde de Angola referiu que se sentia
grato pela realização destes Eventos
no seu país. Salientou que o Sector
Social, nele incluídas a Saúde e a Educação, é uma constante preocupação
pessoal do Presidente da República e
Chefe do Executivo, José Eduardo dos
Santos. Nesta linha de pensamento, o
Executivo Angolano considerando os
factores e condições que têm influência no nível sanitário das pessoas e
das comunidades, tem estado a actuar
em dois eixos fundamentais: municipalização dos serviços, procurando
dotá-los de recursos humanos e infra-estruturas e promover o aproveita-

mento das cinco novas faculdades de
Medicina, transformando os hospitais
das províncias em unidades regionais
de formação. O Ministro angolano
realçou que esta tarefa não é fácil e
que a cooperação poderá desempenhar um papel importante no sentido
de alcançar estes objectivos e salientou a relevância extrema da educação
médica quer na formação pré quer
pós-graduada, focando a necessidade
de estabelecimento de uma rede de
educação médica de língua portuguesa como elemento para minorar o
déficit de formação de médicos.Ainda
sobre a temática da formação contínua realçou o papel da Ordem dos
Médicos angolana e das faculdades de
medicina na organização de cursos
de curta duração e cumprimentou o
Bastonário da Ordem dos Médicos de
Angola pela dinamização dos Colégios
de Especialidade.
Conclusões e recomendações
As comunicações apresentadas, de
elevada qualidade científica e técnica,
possibilitaram a partilha de conhecimentos e o contacto com abordagens
e experiências trazidas pelos participantes dos vários países.
Alguns dos temas apresentados centraram-se nos seguintes aspectos:
desenvolvimento dos recursos Humanos, formulação de uma política de
Recursos Humanos; desenvolvimento
de habilidades qualificadoras e aspectos quantitativos na estratégia de intensificação da administração e gestão
de recursos humanos; implementação
de um sistema de informação; investimento em infra-estruturas e equipamentos; a valorização do ambiente,
vida e trabalho dos funcionários e
estudantes, as redes e a colaboração
intrasectorial e interinstitucional.
No decurso dos vários congressos
tornou-se óbvia a necessidade de dar
atenção a aspectos comportamentais:
implementar formas de diálogo e parceria entre os gestores dos diferentes
países; promover a avaliação e acreditação da formação em instituições
de Ciências de saúde; harmonizar a
educação, formação e o desenvolvimento das competências dos recur-

sos humanos com
as necessidades do
sistema de saúde e
da população; criar
sistemas adequados
de motivação.
Neste sentido foram
definidas seis estratégias básicas: constituir uma liderança
nacional, regional e
mundial; compromisso de todas as
partes interessadas
na formação de profissionais da saúde;
reforço da educação
e da formação; fidelização de uma equipa de saúde eficaz e
equitativamente distribuída; reduzir os
efeitos da migração
nos países de origem dos migrantes
profissionais; assegurar investimentos
suplementares
e
mais produtivos.
Os sistemas de saúde tendem a deixar
de ser «pré-fabricados» para passarem a ser «composições» que se
vão reconfigurando
continuamente sob
múltiplas influências.
Este novo enfoque
nos fenómenos de
proximidade significa vários tipos de
transições: de «orçamentos centrais»
distribuídos automaticamente e «pagamentos locais» mais ou menos arbitrários, para uma gestão mais integrada e participada dos recursos locais
da saúde; de «planos» nacionais de
execução local, para estratégias locais
de saúde enquadradas por estratégias
nacionais e regionais de mudança; de
organizações públicas estereotipadas, geridas na lógica do comando-e-controlo, para maior autonomia,
capacidade de inovação, e maior responsabilização das organizações locais
de saúde; de normas de boa prática
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profissional, emanadas centralmente,
para uma aprendizagem local contínua
sobre aquilo que dá melhor resultados; de doentes objectos da acção
dos serviços de saúde, para pessoas
melhor informadas e capacitadas para
tomar decisões inteligentes sobre a
sua própria saúde.
Vários palestrantes sublinharam a necessidade da informação educacional
às populações ter que constituir um
elemento estruturante no envolvimento dos doentes na prevenção da
saúde e no tratamento da doença, no
sentido de potenciar sinergias, reforçar parcerias, incentivar o envolvimento das mulheres, cultivar a literacia –
para o efectivo exercício da cidadania
no âmbito dos direitos fundamentais
em que «a tomada de decisão partilhada deve constituir a regra». Nesta
matéria salientou-se a implementação
em Angola de um sistema de informação de rotina para monitorização,
controlo e gestão das estruturas para
a teste voluntário do VIH/Sida nos estabelecimentos de assistência de nível
secundário e primário.
No que diz respeito à formação médica foram apresentadas as visões de
Angola, Brasil, Moçambique e Portugal,
e também da Associação de Médicos
de Língua Portuguesa de Macau. Foi
salientada a necessidade de criação
de mecanismos de formação que enriqueçam a qualificação dos futuros
médicos e especialistas, dotando-os
de competências práticas diferenciadas, em que a formação especializada
deverá ser realizada nos países de origem sem prejuízo da colaboração de
centros de referência no
Brasil e em Portugal, aproveitando plenamente as potencialidades do Centro de Formação de Especialistas de
Cabo Verde, tendo sido recomendada
a instalação de uma base de dados de
forma a identificar as potencialidades
de cada País e de cada instituição nos
aspectos de formação, pesquisa, prestação de serviços e de documentação.
Durante este encontro foi recomendado também que fossem identificadas fontes de financiamento para
apoio à formação pós-graduada.
A problemática da Mobilidade Médica
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na CPLP foi outro assunto abordado,
tendo sido apresentadas as motivações da mobilidade no espaço lusófono, os benefícios, as dificuldades e
a razão da necessidade de encontrar
soluções institucionais que promovam a mobilidade nas vertentes individual e colectiva.
A problemática das Doenças Não
Transmissíveis foi analisada através
da apresentação das acções em curso em cada país. Em maior ou menor
escala, em todos os países membros
da CMLP se fazem sentir problemas
relacionados com:
- doenças cardiovasculares e diabetes;
- peso do consumo exagerado de álcool e de tabaco;
- riscos da sinistralidade;
- falta de literacia.
A problemática das carreiras foi objecto de ampla discussão, tendo sido
recomendado que, no âmbito da
CMLP, das entidades tutelares e das
Ordens dos Médicos, fosse feito um
melhor enquadramento das carreiras
docente, hospitalar e de saúde pública,
no sentido de uma melhor articulação lógica e formal adequada aos interesses institucionais e individuais. A
importância de uma organização clara
e precisa de um sistema de carreiras
foi um tema que encontrou amplo
consenso.
A Saúde Mental foi objecto de uma
profunda análise por vários palestrantes, tendo sido abordados os seguintes temas:
- Impacto da globalização na saúde
mental;
- Violência sexual contra crianças;
- Transtornos mentais: directrizes para
um modelo de assistência integral em
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saúde mental no Brasil;
- Reformas psiquiátricas: oficinas terapêuticas;
- Psiquiatria clínica e adolescência perspectiva em Angola;
- Aspectos psiquiátricos da SIDA;
- Promoção de saúde mental através
de média radiofónica;
- A loucura. O ponto de vista psicanalítico;
- A viabilidade de comunicação e reabilitação psicossocial na esquizofrenia;
- A recuperação e ressocialização de
ex-crianças soldado;
- Psicanálise e psicoterapia;
- Violência doméstica como factor da
depressão pós-parto
- lnter-relação entre transtornos de
humor e abuso de substâncias psicoactivas;
- Histeria colectiva: estudo de caso.
No que se refere ao Sistema de Educação em Medicina, foram apresentados
aspectos de inegável interesse para a
melhoria da qualidade da prestação
dos cuidados de saúde às populações,
na investigação e no ensino no âmbito
da CPLP, passando pelo reforço das
seguintes linhas de acção:
- criação de estratégias de integração
e parcerias em redes de informação
e comunicação em saúde em língua
portuguesa;
- apoio ao desenvolvimento do ensino pós-graduado de saúde em África,
através da qualificação pedagógica e
académica dos docentes de medicina;
- apoio à qualificação profissional dos
recursos humanos na área da saúde;
- incentivo à produção de trabalhos
académicos e científicos.
Durante o V Congresso da CMLP foi,
naturalmente, referenciado o Cen-

tro de Formação Médica
Especializada nos Países de
Língua Portuguesa, projecto
que tem como entidade executora uma parceria entre o
Secretariado Executivo da
CPLP e a Comunidade Médica da Língua Portuguesa.
No âmbito desse projecto
da área de formação havia
sido criada uma Comissão
Instaladora composta por
representantes de diversas
entidades, entre as quais
o Ministério da Saúde de
Cabo Verde e o Instituto de
Higiene e Medicina Tropical
de Portugal. Através deste
projecto foram realizadas
missões a Cabo Verde que
culminaram no arranque da
primeira acção de formação.
O Centro de Formação da
CMLP foi inaugurado a 29
de Outubro de 2010.
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Comunidade Médica
de Língua Portuguesa
O Ministério da Saúde e Ordem dos Médicos de Angola decidiram criar –
para divulgação do conhecimento em prevenção e cuidados de saúde – a
primeira publicação do país dedicada ao tema da saúde: Jornal de Saúde.
O jornal tem distribuição mensal e gratuita em hospitais, centros de
saúde e farmácias. Em entrevistas sucessivas ao Jornal de Saúde, os representantes das Ordens Profissionais e Associações de Médicos dos países
membros da Comunidade Médica de Língua Portuguesa evidenciaram a
importância de encontros como o V Congresso da Comunidade Médica
de Língua Portuguesa, o VII Congresso da Associação de Saúde Mental de
Língua Portuguesa e a II Reunião de Educação Médica de Língua Portuguesa. Transcrevemos de seguida alguns apontamentos dessas entrevistas.

Carlos Alberto Pinto de Sousa,

Bastonário da Ordem dos Médicos de Angola

Sobre a importância do Congresso da CMLP o representante
máximo da Ordem dos Médicos
de Angola referiu: «…A universalização da medicina é um facto que não nasce somente com
o que, nas duas últimas décadas,
se passou a designar de globalização. Creio poder afirmar, com
segurança, que a medicina - como
já referi algures - representa um
universo de conhecimentos que
ultrapassa e desconhece fronteiras. Ainda bem. Significa que o
conhecimento estruturado se difunde, se enriquece e ganha foros
de verdadeira solidariedade universal. No que respeita à reunião
desta comunidade de médicos,
estão claramente explícitas nas
razões que acabei de mencionar. Mas acrescento outras: temos um espaço comum próprio que não respeita apenas à língua; é um espaço de comunicação histórica que vivenciou, no campo da medicina, experiências
enriquecedoras na pesquisa e no ensino. Basta olharmos retrospectivamente para nos apercebermos da pesquisa efectuada em diversas endemias. (…) Existem exemplos de intercâmbio bilateral e multilateral dos
nossos países que pretendemos valorizar e enriquecer. Todos os nossos
países já ensaiaram modelos de cooperação na formação de médicos, na
formação de quadros na telemedicina, na cooperação interinstitucional
apoiada pelos governos. Para terminar: a troca de experiências e de saberes é um construendo, um continuum que almeja a difusão recíproca
de conhecimentos. (…) Um espaço multicultural como este é motivo
de engrandecimento e de Enriquecimento. Temos que introduzir neste
amplo espaço um espírito de solidariedade e de comunhão de interesses
respeitando o princípio da reciprocidade.»
A propósito do lema dos Congressos, «Melhorara Saúde no Espaço da
CMLP: Um Desafio com Múltiplas Especificidades», o Bastonário da OM
de Angola afirmou que apesar das múltiplas especificidades e diferenças
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culturais «reconhecemos que todos os países enfrentam, uns mais do
que outros, problemas comuns. É ou não verdade que, ao nível da prevenção, todos os países estão preocupados com a obesidade, com a diabetes,
com as doenças emergentes, apenas dando alguns exemplos? É ou não
verdade que todos os países apostam na literacia, no desenvolvimento da
igualdade do género?».
Considerando que a troca de experiências é benéfica para todos, Carlos
Alberto Pinto de Sousa explicou: «os médicos portugueses só têm a
ganhar se dominarem os conhecimentos na área do paludismo, pois em
Portugal vive uma grande comunidade de angolanos, guineenses, brasileiros, santomenses».
Considerando que Angola está no bom caminho - «a criação de infra-estruturas, a produção de legislação adequada, designadamente a Política
Nacional de Saúde, o regime jurídico da gestão hospitalar, bem como
o forte empenhamento em diversos processos de formação, são sinais
claros de que estamos no bom caminho» - o Bastonário não deixou
de referir a necessidade de Angola «persistir na prevenção», «cuidar da
saúde materna e infantil», reduzir as taxas de mortalidade, «promoção
de hábitos alimentares saudáveis, de luta contra o tabagismo» pois «a
saúde é o resultado de muitos sectores que convergem para que os
cidadãos vivam melhor e mais tempo», explicou, citando o ambiente e a
educação como exemplos dessa realidade. Consciencializar os cidadãos
de que também «são parte activa no processo de promoção da saúde de
prevenção da doença».
Além da vertente preventiva, referiu igualmente a necessidade de organizar «a rede de prestação de cuidados de modo que os hospitais se
interliguem em rede de acordo com regras que já estão definidas» e de
«aprofundar espaços de formação de profissionais», realçando a importância da «formação de quadros, como um verdadeiro investimento».
Na entrevista que deu ao Jornal de Saúde, Carlos Alberto Pinto de Sousa
deixou um apelo aos membros da CMLP: «apelo a todos os médicos
desta nossa Comunidade que saibamos construir caminhos comuns no
domínio da prática clínica, da investigação e do ensino. É um caminho que
nos é exigido por dever ético-constitucional, por este compromisso que
partilhamos e devemos enriquecer constantemente», um compromisso
bem patente na realização dos congressos da CMLP e que segundo o
Bastonário de Angola «obriga-nos à troca efectiva, concreta e com o
sentido de responsabilidade num mundo que pretendemos melhor».

Carlos Vital de Lima,

Vice-presidente do Conselho Federal de Medicina do Brasil

Considerando de extrema relevância a realização de congressos conjuntos da CMLP, o representante do Conselho Federal de Medicina, falou
de «aperfeiçoamento da prática médica nos diferentes países, bem como
a busca da melhoria das condições de atendimento dos pacientes com
maior qualidade. No intercâmbio de experiências e no debate amplo
residem instrumentos que pautam as entidades médicas no enfrentar de
seus desafios específicos. Enfim, acreditamos que esse diálogo contribui
muito para a valorização da medicina, como campo profissional e de
conhecimento, sendo que os ganhos são inequívocos não apenas para os
médicos, mas para toda a sociedade».
Reconhecendo que os países de língua portuguesa encerram diferentes
realidades, com posicionamentos políticos e ideológicos, contextos socioeconómicos e culturais também diferentes, Carlos Vital de Lima considera que «na diversidade temos pontos de convergência. Os principais
são encontrar soluções que garantam ao médico o escopo para o exercíOutubro | 2011 | 25

cio ético e digno da sua profissão e de oferecer à sociedade o atendimento
ao qual tem direito. Infelizmente, faltam investimentos na área da saúde e, em
alguns países, inclusive no Brasil, políticas públicas com ênfase na qualificação
da assistência. Certamente, de forma conjunta, poderemos encontrar caminhos possíveis para enfrentar esses desafios de múltiplos matizes».
Sobre as dificuldades no Brasil, referiu a necessidade de «garantir aporte de
recursos que permitiam o melhoramento da infraestrutura da rede pública
de assistência» pois «em muitas cidades, não há as mínimas condições de
trabalho». «Sem remuneração adequada, sem perspectivas de crescimento
profissional, sem estrutura de trabalho, sem uma rede de atendimento - com
referência e contra referência - instalada e eficiente, o Estado terá dificuldades de levar médicos para áreas remotas ou mesmo para periferias de
grandes cidades, onde prospera a violência. Inclusive, já apresentamos uma
proposta concreta ao Governo para solucionar este impasse», foi assim que
o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina definiu as dificuldades
da ausência de uma política pública voltada para o médico e para os outros
profissionais de saúde, defendendo a criação de uma «carreira de Estado
para o médico», como existe para os juízes.

Júlio Andrade,

Bastonário da Ordem dos Médicos de Cabo Verde

Recordando o primeiro congresso da CMLP, que decorreu, em 2006 na Cidade da Praia, Cabo Verde, Júlio Andrade congratulou-se com a realização
do quinto evento, em Luanda, Angola. Um congresso que definou como sendo «um palco privilegiado para análises dos problemas comuns da CMLP,
de troca de experiências, de aprofundamento e estreitamento de amizades
entre os médicos desta comunidade». Apesar da CMLP reunir países muito
heterogéneos e que estão em estádios diferentes em relação ao desenvolvimento sanitário, referiu «um denominador comum que é a língua portuguesa
e nosso passado histórico» e a vontade de, apesar dessa heterogeneidade,
«partilhar as nossas experiências e recursos com o objectivo de melhorar a
saúde no espaço da CMLP em benefício da nossa população». O Bastonário
da Ordem dos Médicos de Cabo Verde lamentou o facto de Timor, «continuar distante» e sem participar nos encontros da CMLP. Sobre os desafios
na área da saúde que enfrenta Cabo Verde, salientou «a sustentabilidade do
Serviço Nacional de Saúde» como a mais preocupante. «A reorganização
do SNS no sentido de dar respostas adequadas às doenças crónicas e degenerativas que estão a adquirir um peso cada vez mais importante no nosso
país, absorvendo grande parte dos cuidados de saúde. Neste quadro de crise económica planetária, uma gestão equilibrada do sistema reforçando e
reorientado os serviços de cuidados primários de saúde e racionalizando
a utilização dos cuidados diferenciados para que o SNS possa responder
satisfatoriamente às necessidades da nossa população. Outro grande desafio
é o da diferenciação (especialização) e formação pós-graduada de forma
contínua dos profissionais da saúde, mantendo actualizados os seus conhecimentos e capacidades».

Rosel Salomão,

Presidente da Direcção da Associação Médica de Moçambique

«Os Congressos permitem uma busca de soluções comuns aos problemas
de saúde correntes nos países da CPLP identificando as experiências positivas de cada um, tendo em conta os recursos financeiros dos nossos países.
Permitem também a criação de mecanismos de apoio entre os países e de
acordo com as necessidades reais de cada um», enquadrou Rosel Salomão.
Tendo em conta a diversidade subjacente aos países da CMLP, o Presidente
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da Direcção da Associação Médica de Moçambique considera que «a identificação dos problemas, dos potenciais recursos, e a implementação de soluções integradas e viáveis para todos que, em última instância, permitam
melhorar a assistência médica, constituem a verdadeira missão da CMLP».
Sobre as dificuldades que ainda se sentem no seu país, «continua a ser preocupação em Moçambique as doenças infecciosas, com principal relevo para
o VIH/SIDA, malária, tuberculose, doenças diarreicas, todas elas associadas a
um forte componente de mal-nutrição devido às precárias condições socioeconómicas da população». Outros pontos importantes referenciados por
Rosel Salomão foram a necessidade de «desenvolvimento da rede sanitária
para que a população percorra distâncias mais curtas para chegar a uma
unidade sanitária; a manutenção das infra-estruturas e equipamento existentes; o fornecimento de medicamentos essenciais às unidades sanitárias; a
formação de pessoal de saúde de todos os níveis de modo a permitir uma
cobertura com técnicos mais qualificados; a formação contínua de modo
a garantir uma melhor gestão dos recursos existentes e uma melhor assistência sanitária; e, por último, mas não menos importante, a melhoria
nos salários que actualmente estão aquém do desejado». Sobre o papel
das Ordens e Associações de Médicos, referiu-o como sendo «crucial na
área de formação, pedra fundamental para uma boa qualidade assistencial
e na influência aos órgãos governamentais e decisores sobre as áreas
prioritárias e para as quais se deve mobilizar e disponibilizar recursos
humanos, financeiros e materiais no sector saúde».
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Plenário dos
Conselhos Regionais
Realizou-se no dia 30 de Setembro o Plenário dos
Conselhos Regionais da Ordem dos Médicos, durante o qual foram aprovados diversos regulamentos e
outros documentos que aguardavam aprovação há
vários plenários por reiterada ausência de quórum.
Num plenário muito participado foi possível «limpar
a agenda» o que permitirá que nas próximas reuniões do órgão soberano da Ordem dos Médicos
exista espaço também para discussão de questões
de actualidade política. Publicamos nesta edição, na
secção Informação, o Regulamento do Conselho
Nacional de Avaliação da Formação (CNAF).

O Plenário dos Conselhos Regionais, órgão máximo da OM, reuniu
em Lisboa e, verificando-se a existência de amplo quórum, aprovou
todas as actas dos plenários anteriores que estavam em atraso (desde
15 de Janeiro de 2010), apreciou e
aprovou o Regulamento de Inscrição na Ordem dos Médicos, o Regulamento para o Exercício Autónomo da Medicina, o Regulamento do
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Fundo de Solidariedade, e a alteração ao Regulamentos Eleitoral e ao
Regulamento do CNAF.
A reunião foi presidida por José Manuel Silva, bastonário da OM, Miguel
Guimarães, presidente do Conselho
Regional do Norte da OM, António
Pereira Coelho, presidente do Conselho Regional do Sul da OM, e José
Ávila, vice-presidente do Conselho
Regional do Centro da OM.

Relativamente ao Regulamento eleitoral, aprovado quase por unanimidade (apenas com
um voto contra e duas
abstenções), foi expressa por alguns dos delegados ao plenário a
preocupação de salvaguardar e encontrar soluções funcionais para
as situações em que em
algum Distrito Médico
não sejam apresentadas listas concorrentes.
José Ávila explicou que,
no funcionamento dos
órgãos distritais, a Assembleia Geral não se pode demitir, pelo que
lhe compete e a resolução desse
tipo de situações. Foram efectuadas
explicações complementares que
esclareceram que os mecanismos
existentes no Regulamento Eleitoral
prevêem formas de resolver esses
casos.
O Regulamento do Fundo de Solidariedade também foi amplamente
discutido tendo sido aprovado com
115 votos favoráveis pois, como referiu Miguel Guimarães, «é um regulamento muito melhor do que o
anterior». Ainda que não seja um
documento perfeito (facto que foi
reconhecido por Manuela Santos do
CRS e Maria dos Prazeres Francisco
do CRC, que, juntamente com Manuela Dias, do CRN, compunham a
Comissão Executiva de Gestão do
Fundo de Solidariedade que elaborou a proposta agora aprovada), assegura a obrigação da OM ter uma
preocupação social com as pessoas
que pagam as suas quotas para esta
instituição e mantém o Fundo de
Solidariedade a funcionar. Houve um
abrangente consenso relativamente
ao estudo e apresentação posterior
de uma proposta de actualização e
melhoramento deste Regulamento
visto que, como referiu Maria dos
Prazeres Francisco, «esta proposta
foi elaborada há vários anos» e já
existe margem de melhoramento.
«A OM somos todos nós», referiu
o presidente da Ordem dos Mé-

dicos, José Manuel Silva, «pelo que
estamos, naturalmente, sempre receptivos a todas as propostas de
melhoria».
A discussão relativa ao Regulamento do CNAF, em que o Conselho
Regional do Sul apresentou algumas
sugestões de correcção ao texto
votado e aprovado neste plenário,
permitiu definir algumas formas de
funcionamento que poderão ser
mais eficazes para o normal desenvolvimento dos trabalhos do Plenário dos Conselhos Regionais da OM:
Alguns delegados defenderam que as
propostas de alteração a documentos agendados para votação que sejam levadas para plenário – algo que
muitos delegados defenderam que
pode, e deve, ser evitado pois documentos como o Regulamento do
CNAF são discutidos previamente
em Conselho Nacional Executivo e
em sede dos Conselhos Regionais e
«estão em análise há sucessivos plenários» – deverão ser apresentadas
por escrito e distribuídas a todos os
delegados para análise. Dado que as
sugestões transmitidas por Manuela Santos (CRS) consubstanciavam
apenas alterações de forma que introduziam melhoramentos ao texto,
mas que não afectavam o conteúdo
do Regulamento, José Manuel Silva e
Miguel Guimarães manifestaram-se
a favor da introdução das mesmas e
o documento foi votado e aprovado
incorporando essas sugestões.
Foi aprovado e criado o Conselho
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para os Cuidados Continuados e
extinto o Conselho para a Evidência.
Na votação da criação do Conselho
para os Cuidados Continuados, foram efectuadas declarações de voto,
por parte de delegados que votaram
contra e que quiseram expressar o
seu desagrado por «o Conselho já
existir». No entanto, como foi explicado por Antonieta Dias da Secção Regional do Norte, e um dos
membros escolhido para integrar
este novo órgão consultivo da OM, o
facto de existir um conjunto de pessoas que está a desenvolver trabalho
nessa área, não é sinónimo da prévia
existência do Conselho, até porque
«mesmo que a criação do Conselho
para os Cuidados Continuados não
fosse aprovada pelo Plenário, continuaríamos a trabalhar nestas questões».
Relativamente à extinção do Conselho Nacional para a Evidência da
Medicina foi sublinhado por José
Manuel Silva que a matéria é da máxima relevância para a prática clínica
mas que, em seu entender, a OM já
possui «dezenas de Conselhos para
a Evidência», que são os Colégios da
Especialidade. Nesta fase do debate
entre os delegados nomeados ao
Plenário, foi referenciado o protocolo celebrado com a DGS (o protocolo pode ser consultado no site da
OM e na edição anterior da ROM).
O Presidente da OM explicou que
na Comissão que está a definir nor-
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mas de orientação clínica a Ordem
dos Médicos está representada e
que os Colégios da Especialidade
estão a participar nessa definição.
«Quaisquer normas clínicas que não
tenham o acordo dos Colégios da
Especialidade terão a oposição da
OM», concluiu. A extinção desse
órgão consultivo teve a oposição
de alguns delegados que referir o
receio de haver alguma dispersão
e potenciais contradições entre as
normas defendidas pelos vários Colégios. José Manuel Silva considerou
que o Conselho Nacional Executivo
e o Conselho Nacional da Auditoria e da Qualidade são instâncias de
controlo suficientes para impedir
que tais situações indesejáveis ocorram.
Foram ainda aprovados o plano de
actividades do Conselho Nacional
Executivo (CNE) – com eliminação
do ponto em que se referia a separação física das estruturas da Secção
Regional do Sul da OM e do CNE
por não existir um projecto de separação que esclarecesse em que é
que se traduzia essa separação – e o
orçamento desse órgão para 2011.
As reuniões do Plenário dos Conselhos Regionais para 2012 ficaram
agendadas para 27 de Janeiro, na
sede da Secção Regional do Centro,
9 de Maio, na sede da Secção Regional do Norte, e 28 de Setembro na
sede da Secção Regional do Sul.
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Falta-nos organização,
auditorias
e responsabilização

Maria do Céu
Machado
Alta Comissária da
Saúde (2006-2011)
Professora Associada de
Pediatria da Faculdade
de Medicina da
Universidade de Lisboa
Directora
do departamento
de Pediatria do Hospital
Santa Maria
(CHLN) (2011-)
Presidente do Conselho
Geral da Universidade
de Évora (2009-)
Presidente do Colégio
de Pediatria (19941995)
Presidente dos Corpos
Distritais de Lisboa
(1995-1998)
Delegada do Board
Europeu de Pediatria
(1995-2000)
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A propósito da edição do livro «A morte e o morrer em Portugal», um estudo da autoria de Maria do
Céu Machado, Luísa Couceiro, Isabel Alves, Ricardo
Almendra e Maria Cortes, entrevistámos a autora
que coordenou o estudo com quem falámos sobre
as insuficiências dos registos de óbito, da sua importância para um eficaz planeamento das políticas de
Saúde e da necessidade de organização dos Serviços
e da preparação de todos os profissionais para um
bom acompanhamento dos doentes em fase terminal da vida e respectivas famílias. Maria do Céu
Machado falou-nos ainda da sua visão de um Serviço Nacional de Saúde onde a gestão continua, por
vezes, a ser feita por pessoas sem sensibilidade para
esta área, onde abunda o desperdício, a falta de organização e de auditorias e de responsabilização das
chefias intermédias.
Revista da Ordem dos Médicos
- «Em A Morte e o Morrer em
Portugal, estuda-se a morte nos
aspectos que possam determinar
estratégias de melhoria da vida e
o morrer, de que o paradigma na
sociedade actual, é o morrer do
velho, numa instituição de idosos,
sem afecto nem memórias.»
Como analisa a morte e o
morrer em Portugal?
Maria do Céu Machado - Este
é um tema que eu própria
tenho algum pudor em tratar e
foi uma escolha difícil. Mas, em
conjunto com os outros autores,
considerámos essencial alguém
escrever sobre a morte, um tema
em que até os profissionais de
saúde têm algum desconforto. O
livro divide-se, de certa maneira,
em três partes: a primeira

sobre a mortalidade tratada
de uma forma global - em que
comparámos os anos 2000, 2004
e 2008 -, na segunda escrevemos
sobre a morte evitável - uma
área muito importante porque
se os óbitos são evitáveis então
é porque são sensíveis aos
cuidados e à promoção da saúde
pelo que será aí que podemos
intervir com políticas de saúde
pública -, na ‘terceira’ parte
tentámos perceber como é a
organização dos Serviços e que
preparação têm os profissionais
relativamente ao doente em fase
terminal da vida.
ROM - Não estamos a falar de
cuidados paliativos…
MCM – Não. No nosso país,
confunde-se muito Cuidados

Paliativos com os cuidados
prestados aos doentes em
fase final da vida. O doente
em fase terminal pode não
estar numa situação de dor e
não precisar de cuidados paliativos. Independentemente de
em Portugal ser necessária
uma melhor organização dos
cuidados paliativos, é igualmente
importante que qualquer Serviço hospitalar, de qualquer especialidade, esteja preparado para
dar apoio ao doente terminal e
à sua família.
ROM - E quanto à organização
dos serviços hospitalares? Há
serviços preparados para
possibilitar que os doentes
estejam na companhia dos
familiares e amigos na fase
terminal da sua vida, num
ambiente adequado?
MCM - Esse foi um dos
nossos objectivos de estudo.
Construímos um questionário e
enviámos emails aos directores
dos hospitais a pedir colaboração
nas respostas. Pensámos que só
nos responderiam os serviços
organizados, mas congratulamo-nos por não ter sido assim:
mesmo os Serviços não organizados e os profissionais não
preparados para lidar com o
doente em fase terminal sentem
falta dessa organização e dessa
formação e manifestam esse
sentimento e essa consciência.
É uma atitude excelente porque
se as pessoas perceberem que
têm carências em termos de
formação esse será o primeiro
passo para procurarem informação na área em que se sentem
menos preparados. Estamos
atrasados quer na organização,
quer na formação.
ROM - Que dados indiciaram
esse atraso?
MCM - Uma das perguntas que
fizemos era sobre se havia um
espaço reservado onde o doente
pudesse estar com a família na fase

terminal da vida e curiosamente,
quando agrupámos os Serviços
em serviços de medicina, de
cirurgia e unidades de cuidados
intensivos, apercebemo-nos que
os de cirurgia são os que, mais
vezes, têm essa organização. Esse
dado é curioso pois morre-se
mais nos serviços de medicina,
mas julgo que a explicação tem
a ver com a programação: os
serviços de cirurgia têm uma
forte programação portanto é
mais fácil ter um quarto disponível
que possibilite esse recolhimento.
Verificámos também que é relativamente comum encontrar
uma organização multidisciplinar
em que a equipa chama um
psicólogo, a assistente social,
apoio religioso - procurando esse
apoio na religião que a pessoa
professa. Mas o que o nosso
inquérito permitiu perceber foi
que não existem regras escritas.
Há uma cultura oral, é o ‘é
costume fazer-se assim’. E não
há ainda qualquer envolvimento
do doente como se faz noutros
países: discutir com o doente se
quer apoio relativamente à dor, se
quer ir para casa com cuidados
domiciliários, etc.

É importante
que qualquer
Serviço hospitalar,
de qualquer
especialidade, esteja
preparado para dar
apoio ao doente
terminal e à sua
família.

ROM - E a família?
MCM - Há igualmente falhas na
comunicação com a família. Muitas
vezes os familiares não estão
presentes quando ocorre o óbito,
ou porque o serviço tem políticas
de visita rígidas, ou porque a
morte surge inesperadamente.
Tem que haver o cuidado do
telefonema prévio a preparar a
família. A organização tem de ser
muito melhorada.
E depois há as questões do
contacto com o médico de família
ou com o médico assistente:
não temos essa preocupação.
Quase todas as pessoas têm
o ‘seu médico’ que é quem as
referencia ao hospital. No serviço
em que o doente é recebido não
há a preocupação de envolver
o médico de família para aquela

Os Serviços não
organizados e os
profissionais não
preparados para
lidar com o doente
em fase terminal
sentem falta dessa
organização e
dessa formação e
manifestam esse
sentimento e essa
consciência.
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fase terminal. Sendo que
esse é o profissional que,
provavelmente, conhece o
doente e toda a família, a
sua presença faria com que
todos se sentissem mais
confortáveis. Muitas vezes,
nem sequer é comunicado
ao médico de família que o
seu doente morreu.
Apesar de estarmos todos
com 100% do nosso tempo
atribuído a tarefas concretas
seja nos Centros de Saúde
seja nos Hospitais, não é
assim tão difícil organizar
as coisas de forma a que o
médico assistente que visite
o seu doente ou o médico
de família programe a sua
consulta para poder dar
apoio à família no hospital. É
uma questão de mentalidade
e de forma de estar.
Talvez estejamos já a melhorar essa ligação pois ainda
há pouco tempo no Hospital
Garcia da Orta o médico
do hospital e o médico de
família fizeram consultas
sem que o doente estivesse
presente. Houve alguma
polémica pelo facto de terem
cobrado taxas moderadoras
mas a verdade é que o
doente beneficiou imenso
dessa interligação pois não
teve que deslocar-se ao
hospital e os dois médicos
puderam discutir e decidir
qual a melhor intervenção
para o seu doente. Este
tipo de abordagem pode
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ser contabilizado do
ponto de vista da
gestão.
A necessidade de
estabelecer uma maior ligação entre o
médico assistente e
o médico hospitalar
não se sente apenas
no que se refere à
abordagem ao doente em fase terminal
da vida. Na área
materno-infantil, também temos
esse problema: uma grávida
que foi sempre acompanhada
pelo médico de família, quando
referenciada ao hospital por
doença grave ou patologia do feto
pode ser levada a decisões como
a interrupção da gravidez sem ter
na equipa o médico que sempre
conheceu e lhe poderá dar apoio
posteriormente à alta hospitalar.
ROM - Como dar «uma
morte digna, socializada,
reconhecida
e
aceite»
(CNECV, 1995) numa fase
em que o que parece ser
defendido é a medicina ao
minuto e em que não há
tempo para ouvir o doente?
E como, neste contexto,
permitir essa ligação tão
importante com o médico
de família?
MCM - É um facto: não é fácil
responder a essa pergunta quando
nos pedem para marcar consultas
de doze em doze minutos… E
além dessa medicina medida ao
minuto, há ainda a informatização
dos Serviços que, se nos facilita
a vida, também nos obriga a,
numa consulta, no contacto com
a família, passarmos a maior
parte do tempo a olhar para
um monitor e perde-se muito a
empatia na relação.
ROM - Qual a origem deste
paradigma?
MCM - Vivemos durante muito
tempo nos hospitais e centros
de saúde sem uma verdadeira

gestão. Estamos actualmente
numa fase em que há uma
gestão feita por profissionais
que percebem imenso da área
financeira/organizacional mas que
podem ou não ter sensibilidade
para a saúde, o que é quase
tão mau como médicos a gerir
sem conhecimentos de gestão.
Estamos a evoluir e o ideal será
a introdução dos aspectos de
gestão nos currículos pré e pós
graduados dos médicos e também certificar que os gestores
nomeados para instituições de
saúde têm sensibilidade para as
especificidades da área.
ROM - Investiu na sua formação em gestão. Que
importância acha que tem
essa competência para um
médico hoje em dia?
MCM - Fiz o primeiro curso
de gestão em 1990, um Curso
Europeu de Gestão para Chefes
de Serviços Hospitalares. Na
altura não existiam cursos nem
mestrados como hoje em dia.
Esse curso alterou completamente a minha maneira de
estar: aprendi imenso em todas
as áreas de gestão, recursos
humanos, orçamentos, gestão de
conflitos… Considero que não
deveria haver nenhum médico
numa posição de chefia sem ter
formação em gestão. Felizmente a
OM percebeu isso e começou a
fazer cursos nessa área.
ROM - Que importância tem
o «ritual de passagem» na
morte?
MCM - Conto-lhe uma história
paradigmática da importância
desse ritual. Os franceses têm
uma organização muito avançada a este nível: os hospitais
questionam sempre o doente em
fase terminal da vida se, mesmo
que queira morrer no hospital,
deseja ir passar um dia a casa. A
maior parte dos doentes exprime
esse desejo. O que permite que
o doente ‘arrume’ as suas coisas,

se despeça da família, regresse
ao hospital com tranquilidade e
serenidade. Sei de uma situação
de um sem abrigo que vivia no
metropolitano de Paris a quem
a equipa hesitou mas acabou por
lhe propor o dia ‘em casa’… A
verdade é que ele quis ir para o
metropolitano. Em França, são
acompanhados por um enfermeiro e têm um médico que
pode ir dar apoio domiciliário se
for preciso.
ROM - O fenómeno que
refere da «hospitalização da
morte» não terá uma forte
componente social de falta
de apoios, nomeadamente na
área dos cuidados paliativos
domiciliários, mas também
de crise de valores e de
desagregação familiar?
MCM - Julgo que a razão não
passa pela crise de valores.
Note que, quer doentes quer
familiares, querem muito que
as pessoas morram no hospital;
não é difícil perceber porquê.
Há razões sociais e médicas: as
pessoas não têm disponibilidade
para estar em casa e há uma
esperança tão grande na medicina
e no progresso dos cuidados de
saúde que achamos que é sempre
possível fazer mais alguma coisa
que adie a morte.
ROM - Não poderemos então
dizer que foram os avanços
da medicina que levaram
ao que Lobo Antunes refere
como a «morte urbana, (…)
morte manipulada, em que a
família exige o atendimento
e a resposta adequada e a
tentativa última de a evitar»?
MCM – Exactamente. Se tiver
alguém em casa que está numa
fase terminal, o pensamento
normal é ‘se deixar esta pessoa
em casa ela irá morrer mais
depressa, se a hospitalizar ela
receberá outros cuidados e irá
eventualmente viver mais um mês
ou dois’.

ROM - De que forma seria
possível controlar essa tendência das famílias em prolongar além do razoável, a
vida dos seus familiares?
MCM - A literacia em saúde é a
única resposta para tentar evitar
essa situação. Dar suficiente
informação em saúde aos
doentes e respectivas famílias
para que possam tomar decisões
informadas relativamente à sua
saúde e à dos seus familiares. Em
Portugal, há ainda muita falta de
literacia.
ROM - E quem é que pode
promover essa disseminação
da informação em saúde?
MCM - Os médicos e todos os
outros profissionais de saúde. Há
um conceito de que gosto que é
o de ‘medicina compreensiva, oportunista e de proximidade’: qualquer
profissional de saúde, mesmo
que seja ultra-especializado, com
uma formação e um desempenho
específicos relativamente àquele
doente, deve aproveitar-se do
momento de contacto para,
como tem o doente próximo,
ser oportunista e, apercebendo-se, por exemplo, que o doente
tem excesso de peso, hábitos
tabágicos ou um consumo pesado
de álcool para ser educativo e
informar sobre o seu estilo de
vida mais saudável. O mesmo para
outras áreas que não têm nada a
ver com estilos de vida: a adesão
terapêutica, por exemplo. Há
muito desperdício no consumo de
medicamentos. Está provado que
as pessoas deixam precocemente
o tratamento se não melhorarem
logo ou se melhorarem depressa
de mais. O papel dos profissionais
de saúde na adesão terapêutica é
fundamental.
Sistematicamente, e em todas
as oportunidades, o profissional
de saúde deve aproveitar para
aumentar a literacia, explicar os
procedimentos. ‘Vamos aplicar esta
terapêutica, a sua doença vai evoluir
assim, o prognóstico é este’.

Sistematicamente,
e em todas as
oportunidades,
o profissional
de saúde deve
aproveitar para
aumentar a
literacia, explicar os
procedimentos.
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É relativamente
comum encontrar
uma organização
multidisciplinar em
que a equipa chama
um psicólogo, a
assistente social,
apoio religioso procurando esse
apoio na religião
que a pessoa
professa. Mas (…)
não existem regras
escritas. Há uma
cultura oral , é o
‘é costuma fazer-se
assim’.

Só gostamos dos bons prognósticos. Os profissionais de
saúde são treinados para curar
portanto o assumir de que a
situação é terminal é admitir que
falhámos e que já não podemos
fazer nada. Não conseguimos
deixar de dar uma esperança ao
doente mesmo quando sentimos
que tal já não é possível.Ajudamos,
portanto, a criar essa esperança
nas famílias. A morte e todo este
processo são uma aprendizagem
de todas as partes.
ROM - O internamento não
estará a ser usado pelas
famílias como forma única de garantir que os seus
entes queridos têm a
assistência necessária dada a desorganização dos
serviços?
MCM - Sim. Os cuidados no
domicílio são ainda incipientes
em Portugal. O que há, em alguns
centros de saúde, mas não de uma
forma generalizada, são unidades
de cuidados na comunidade,
unidades móveis lideradas por
enfermeiros. Como não temos
apoio domiciliário suficiente para
as pessoas se sentirem protegidas,
o que acaba por suceder é o
recurso ao internamento.
Por outro lado, há uma figura
chamada ‘cuidadores informais’,
os familiares que tratam de
pessoas com doenças complexas,
sejam terminais sejam crónicas.
Temos que desenvolver formação
para esses cuidadores informais.
Têm que deixar de ser cuidados
prestados de forma empírica.
Na maior parte dos países há
formação específica para as
famílias que têm doentes nessas
condições e essa é outra área em
que temos que avançar.
ROM - Refere no livro que o
estudo da mortalidade como
indicador do estado de saúde
da população continua a ser
dos mais utilizados por se
tratar de um evento objectivo,
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inequívoco e universal. No
entanto, na preparação dos
dados refere várias falhas nos
registos de óbito…
MCM - Usámos duas bases de
dados: a base que se faz no INE
a partir das certidões de óbito
e os GDH (bases de dados
hospitalares) e pensámos que
os dados recolhidos fora dos
hospitais iam falhar imenso
porque muitas vezes a certidão
de óbito de quem morre fora
das instituições é passada por
um médico que não conhece o
doente e que não o vê, limitando-se a escrever o que a família diz,
sem sequer preencher todos os
campos. No entanto, acabámos
por perceber que essas certidões
estão muito mais completas do
que pensámos inicialmente e
conseguimos todos os dados que
desejávamos.
Foi na base de dados dos hospitais
que encontrámos maior número
de erros. Desde diagnósticos
impossíveis a sintomas que são
apresentados como causa de morte.
Provavelmente há problemas com
a codificação e introdução de
dados e falta de auditores, o que
origina situações como homens
grávidos ou partos em pessoas
com 100 anos…
ROM - Que tipo de dados
analisaram?
MCM - Toda a informação para
o estudo de questões sociais
associada à morte, que também
queríamos analisar, estava nas
certidões. Chegámos a algumas
conclusões engraçadas como o
facto de os casados morrerem
menos do que os solteiros e
os viúvos, ou seja o casamento
é protector da vida por ser
promotor de estilos de vida mais
saudáveis.
A mortalidade dos trabalhadores
manuais e por conta de outrem
é muito maior do que nos
trabalhadores por conta própria.
Tem muito mais força na esperança
média de vida a escolaridade do

que a riqueza em si. Para duas
pessoas, com o mesmo grau
de riqueza, a que tem maior
escolaridade tem uma esperança
média de vida maior. A literacia
em saúde faz, de facto, toda a
diferença.
Também concluímos que os
imigrantes europeus que vivem
em Portugal têm uma esperança
de vida maior que os portugueses,
enquanto os emigrantes africanos
residentes no nosso país têm uma
esperança de vida muito menor
do que a nossa.
Todos estes dados são muito
importantes para o planeamento
das estratégicas em saúde.
ROM - «Um dos grandes
constrangimentos associado
à análise dos óbitos é o
número de casos em que
a causa de morte não é
especificada. Em Portugal,
os óbitos registados como
Sintomas, sinais, exames
anormais, causas mal definidas é ainda muito elevado,
representando mais de 10%
do total.» Que consequências
negativas pode trazer esta
situação?
MCM - O planeamento para a
Saúde pode ficar todo adulterado
pelas falhas desses registos:
por exemplo, se por não se
conhecer o historial do doente
não se preenche devidamente a
certidão, a informação que fica
registada poderá levar-nos a crer
que, por exemplo, as doenças
cardiovasculares não têm o peso
que têm realmente e poderemos
pensar que não necessitamos de
políticas nacionais e regionais
específicas.
O cancro, principalmente os
cancros rastreáveis, sobressaem
como algumas das causas de
morte evitável, o que significa que
temos que delinear políticas de
promoção do rastreio do cancro.
A doença hepática do fígado
tem aumentado imenso. Esta
informação é preocupante pois,

quando cruzamos os dados
da mortalidade relacionada
com a doença
hepática, com
outros estudos
em que perguntámos a jovens de 13 anos
quantas vezes
se tinham embriagado no último ano, obtivemos como resposta, numa
percentagem significativamente
elevada, ‘mais de três vezes’.
Se soubermos que a doença
hepática está a aumentar, que
está relacionada com o consumo
de álcool, temos a noção que
devemos investir em campanhas
de prevenção. Se não soubermos
porque é que aquele doente
morreu e se não conhecermos o
seu historial, não saberemos onde
actuar. Portanto quem faz os
registos deve fazê-lo do ponto de
vista médico e ter a noção se, do
ponto de vista da saúde pública
é ou não correcta a inclusão
de uma determinada causa de
morte, pneumonia, por exemplo,
omitindo a existência de doenças
crónicas como a cirrose hepática
ou a diabetes.
ROM - Com todas as restrições impostas pela troika
ainda há espaço para o
investimento na defesa de
políticas saudáveis?
MCM - As políticas saudáveis têm
um problema, mesmo quando
não há restrições: é que a tutela
não gosta de alocar uma parte
do orçamento à promoção da
saúde porque as consequências
positivas, mas difíceis de quantificar, desse investimento só
se medem a longo prazo, num
tempo muito mais longo do que
os ciclos eleitorais. Voltando ao
exemplo do rastreio do cancro:
se começarmos agora a fazer uma
campanha de prevenção do cancro
do colo do útero em meninas de
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A necessidade de
estabelecer uma
maior ligação
entre o médico
assistente e o
médico hospitalar
não se sente apenas
no que se refere
à abordagem ao
doente em fase
terminal da vida.
13 anos, pela vacina, e mais
tarde pelo rastreio quando
é que se poderá ver algum
resultado? Quando tiverem
40 ou 50 anos.
ROM - Um estudo da
Economist Intelligence
Unit avaliou a “qualidade
da morte” em 40 países
– 30 da OCDE e outros
10 países seleccionados
(Quality, 2010). Para isso,
utilizou um “índice de
qualidade da morte”
que pontuou os países
em relação a quatro
categorias: ambiente
de cuidados de saúde
básicos em fim de vida, disponibilidade de
cuidados em fim de vida,
custo dos cuidados em
fim de vida e qualidade
dos cuidados em fim de
vida. Na pontuação global,
Portugal encontra-se em
31º lugar. Que realidade
reflecte este estudo?
MCM - Já estivemos em 27º…
Esse estudo reflecte o mesmo
que «A morte e o morrer
em Portugal». Mas é preciso
ter em conta que quando
efectuamos a comparação
de Portugal com outros
países da Europa, em termos
absolutos melhorámos muito,
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mas partimos de posicionamentos
muito piores. O ranking global
pode ainda não ser favorável mas
o nosso posicionamento, por
exemplo, na mortalidade infantil, é
excelente e melhorámos imenso.
O mesmo sucede com a esperança
de vida actualmente, de menos 5
anos do que a Suécia mas, há 30
anos, a diferença era de 12 anos.
Quem, como eu, começou a fazer
medicina há 40 anos, percebe que
melhorámos imenso. Mas é óbvio
que o objectivo será continuar a
melhorar.
ROM - Que balanço faz
do
trabalho
do
Alto
Comissariado da Saúde?
MCM - Estive quatro anos e
meio no Alto Comissariado e o
balanço é positivo. Dedicámo-nos
essencialmente a quatro áreas:
doenças oncológicas, cardiovasculares, sida e saúde mental e
desenvolvemos um bom trabalho
em todas. Só na fase final sentimos
mais os males das organizações
verticais: fizemos projectos de redes de referenciação, protocolos
terapêuticos, etc. que nunca
passaram do gabinete do Ministro.
Se não houver uma grande ligação
às ARS, havendo planos regionais
alinhados com o plano nacional, e
depois planos locais (dos Hospitais,
das USF, etc.) alinhados com as
regionais, nunca se consegue
avançar. Muita coisa acabou por
não ser implementada devido a
jogos de interesses vários e por
falta de interesse regional.
ROM - Na definição do
planeamento estratégico
da área da saúde considera
que a Tutela deve estar em
consonância com a Ordem
dos Médicos? Como se
processou essa articulação
do ACS com a OM?
MCM - Sempre tivemos um bom
relacionamento institucional e
na elaboração do Plano Nacional
de Saúde sempre que fazíamos a
avaliação anual,a OM era convidada

como comentador. Quando começámos a construir o novo
Plano Nacional de Saúde também
pedimos à OM que nomeasse um
interlocutor para a comissão que
iria fazer esse planeamento que
esteve presente nas reuniões
com a Organização Mundial
de Saúde. Acho que devemos
sempre envolver as instituições e
a OM é um parceiro fundamental,
nomeadamente na parte do Plano
que a Direcção-Geral de Saúde
está a terminar, sobre recursos
humanos. A Ordem dos Médicos e
as outras Ordens de profissionais
de saúde, naturalmente.
ROM - Acha possível promover
a procura de ganhos em saúde
sem uma estreita relação
com a Ordem dos Médicos?
MCM - Não.
ROM - Afirmou há algum
tempo
que
o
Serviço
Nacional de Saúde está
praticamente insustentável.
No entanto, a percentagem
de PIB que se gasta em
saúde per capita é das mais
baixas, a nossa tributação
e a nossa comparticipação
para as despesas de saúde
são das mais altas. O
problema prende-se com
a sustentabilidade do SNS
ou com um PIB demasiado
baixo?
MCM - Lembro-me que disse
isso numa reunião nos Açores
e na altura foi polémico porque
já muitos o diziam mas nunca
publicamente. Considero realmente que no nosso Serviço
Nacional de Saúde existe muito
desperdício e muita desorganização. Tem que se criar protocolos terapêuticos. A OM e a
DGS estão agora a desenvolver
esses protocolos terapêuticos,
mas também deviam ser criados
protocolos dos Serviços, tão
simples como ‘quais os critérios
para internar uma pneumonia’,

‘qual o antibiótico que se deve
prescrever’. A liberdade dos
médicos tem que ser ‘orientada’
pois existe muita inovação
terapêutica que, na verdade,
não é inovação mas apenas
novidade e em que não há ganhos
significativos em saúde.

privado. O Canadá tem um
sistema que admiro, onde se faz
uma gestão público-privada muito
equilibrada. Se uma clínica privada
faz um determinado exame ou
cirurgia simples com custos
mais baixos, desde que seja com
qualidade e auditável, porque não
recorrer a essa clínica?

ROM - Que medidas se poderão tomar para potenciar
a sustentabilidade do SNS
mantendo a igualdade no
acesso aos cuidados de saúde
e a qualidade desses mesmos
cuidados?

Também tem que haver uma
responsabilização dos Directores
de Serviço pelos gastos, o que irá
incentivar a criação de protocolos
simples de actuação, discussão de
terapêuticas, etc.

MCM - O planeamento estratégico é importantíssimo. Perceber exactamente o que é
fundamental, o que são cuidados
que vão determinar doenças e
mortes evitáveis e investir nesses;
Investir na educação em saúde
das crianças e adolescentes;
Evitar o desperdício e melhorar
a organização através do
registo clínico electrónico e
da responsabilização das Direcções de Serviço (pois a
responsabilidade das Direcções
neste momento dilui-se demasiado na responsabilidade do
próprio Hospital).

ROM - Como se poderão
medir os parâmetros de
evolução em termos de
qualidade?
MCM - Já vamos começando a
ter auditorias de qualidade o que
é muito produtivo: há muitos
aspectos relacionados com a
humanização que menosprezamos
sistematicamente mas a que, num
processo de acreditação, somos
obrigados a considerar. Nesta
área da qualidade, mesmo com
velocidades diferentes consoante
o grau de organização, devia ser
obrigatório fazer-se acreditações
dos Serviços e Unidades. Só
teríamos a ganhar porque esses
processos obrigam a um trabalho
de combate ao desperdício e a
uma melhoria da organização.

Sou uma defensora acérrima
do registo clínico electrónico
único. Os portugueses são
muito indisciplinados e um
mesmo doente vai a vários
hospitais, públicos, privados, etc.,
depois repete um TAC e pede
ressonâncias a vários médicos,
etc. O registo clínico electrónico
permitiria um combate grande
ao desperdício no que se refere
à repetição de exames, e à não
adesão terapêutica. Esse tipo de
registo garantidamente traria uma
quebra dos custos e originaria um
custo-benefício completamente
diferente. Qualquer profissional,
público ou privado, teria acesso
aos exames e à terapêutica em
curso. Defendo a colaboração
entre o sistema público e o

Foi na base de dados
dos hospitais que
encontrámos maior
número de erros.
Desde diagnósticos
impossíveis a
sintomas que são
apresentados como
causa de morte.
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Carta Aberta
aos Colegas Directores
de Serviço
dos Hospitais Públicos
Nacionais
José Poças

Director do Serviço de Infecciologia
do CHS HSB Setúbal

“… estamos num
estado comparável
somente à Grécia:
a mesma pobreza,
a mesma indignidade
política, a mesma
trapalhada económica,
o mesmo abaixamento
de caracteres,
a mesma decadência
de espírito…”
sic., Eça de Queiroz,
1845-1900.
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Estão, neste momento, os Exº Colegas confrontados com a necessidade de produzirem, assinarem
e responsabilizarem-se pela execução do Plano de
Acção para 2012 do vosso respectivo Serviço, partindo do pressuposto que a sua principal exigência
é, “à priori”, a diminuição dos gastos na cifra de 11%
imposta pelo Ministério da Tutela relativamente à
despesa estimada para o ano em curso.
Se nada tenho contra o saudável
princípio da poupança, e pratico na
minha vida quotidiana o combate ao
desperdício, quando se trata da saúde em geral, e muito particularmente da saúde pública, e dos cuidados
necessários a algumas das camadas
populacionais mais desfavorecidas
e discriminadas, então temos que
pesar muito bem os seus impactos,
não vá, como se diz no sábio aforismo popular, o “feitiço virar-se contra o feiticeiro”.
Existem pois várias maneiras de encarar esta realidade.
Ou preferimos não valorizá-la, na
presunção de que ninguém terá, na
hora da verdade, coragem de levar
as restrições às últimas consequências, e a hierarquia institucional,
como até aqui, será tolerante com
os desvios costumeiros.
Ou nos recusamos pura e simplesmente a assinar tal documento, na
presunção que a meta apontada é de
todo irrealizável, porque a sua suposta concretização rigorosa iria lesar,
de uma forma directa, os doentes, e
indirectamente, a própria socieda-

de, sendo pois inaceitável, quer do
ponto de vista ético, quer mesmo
científico.
Ou então, reconhecendo que existe
ainda uma certa margem para nós
próprios tomarmos a iniciativa de
propor algumas medidas que, sendo
passíveis de conduzir a uma poupança efectiva de recursos financeiros,
não colocam em causa princípios
básicos de natureza técnica ou deontológica, mas que em si mesmos,
podem traduzir-se na prática, em
cifras bastante diversas das que são
agora exigidas, consoante o caso
concreto em apreço.
Após este esforço, que desafio todos vocês a fazerem, em função da
experiência de cada um, e tendo
sempre em consideração a realidade de cada especialidade, serviço ou
hospital, e no respeito absoluto pelas
normas da boa prática clínica, temos
que exigir em contrapartida que, se
por hipótese, não forem suficientes,
mas mesmo assim, as respectivas Direcções Clínicas, CAs, e mesmo as
ARSs, ou o próprio Ministério não
abdicarem obstinadamente, custe o

que custar, de atingir tal cifra, assumam eles próprios a responsabilidade de o comunicarem aos doentes e
à sociedade civil, bem como as suas
inerentes e nefastas consequências,
cientes que nos caberá a missão indeclinável de nos colocarmos sempre ao lado destes últimos.
Gostaria pois de partilhar convosco
estas ideias, pondo à Vª disposição
uma adaptação do texto que irei
remeter ao CA do hospital onde
trabalho, estando em absoluto consciente que só genuinamente unidos
entre pares e sob a égide da OM nos
poderemos escorar na defesa dos
princípios que milenarmente nos
habituamos a respeitar, investidos
que estamos nas funções de sermos,

simultaneamente, o primeiro e o último garante do superior interesse
dos nossos doentes.
Muitos de Vós estão, tal como eu,
entregues neste momento a si próprios, numa reflexão solitária, sem
formação académica específica em
economia da saúde ou finanças públicas, insuficientemente assessorados em termos técnicos na instituição onde trabalhamos, olhando para
tabelas e índices de credibilidade duvidosa despejados à catadupa através de “email” e que, por vezes, nem
sequer temos meios de os comprovar ou refutar, e acima de tudo,
sob a pressão do tempo e da nossa
consciência, qual dilema insondável
e dilacerante.

Exºs Membros do CA do CHS HSB EPE
Este Plano de Acção surge numa altura muito complicada e exigente das nossas “Economia para totós:
vidas, quer do ponto de vista pessoal, quer colectivo. O seu texto reflecte uma A redução drástica da
vontade genuína de ir ao encontro do que é solicitado, sobretudo no que se re- despesa pública resulta
fere à economia dos recursos financeiros, embora sem obviamente por em causa
sempre numa infinita
o cumprimento das boas normas de conduta nos domínios ético-deontológico
espiral recessiva e nunca
e técnico-científico.
As propostas que faço em nome do Serviço, e que este está sinceramente deter- em retoma económica”
minado em fazer um redobrado esforço por cumprir, poderão representar uma sic., Domingos Ferreira,
poupança significativa, mas que sendo antecipadamente impossível de quantificar Professor e Investigador,
com segurança, pode inclusive ficar completamente anulada pela possibilidade de Universidade do Texas, EUA, e
Universidade Nova de Lisboa,
se concretizarem os cenários nele referidos.
Estando perfeitamente consciente que a grande fatia da despesa é com os medi- in Público, 2011/10/19.
camentos de ambulatório, em particular para o HIV/SIDA e ainda para a Hepatite
C, deverei chamar contudo a atenção dos meus superiores hierárquicos para os seguintes aspectos, na presunção de
que cada um saberá assumir as suas responsabilidades na devida altura com a necessária transparência e frontalidade
perante os doentes, as instituições e a própria sociedade:
1)- Medidas substancialmente eficazes para a poupança
a. Negociação centralizada com a IF dos preços dos medicamentos para todos os Hospitais Públicos nacionais liderada pelo próprio Ministério da Saúde, contra expectativas de consumo realistas que respeitem as normas
nacionais a serem definidas conjuntamente pela OM/DGS, e com margens quantitativas suficientemente flexíveis;
b. Estabelecimento de preços de referência por sub-classes farmacológicas (ex: ARVs: NRTIs, NNRTIs, IPs,
co-formulações, etc);
c. Concentração de recursos em Centros com o mínimo de viabilidade e idoneidade, atendendo à
experiência acumulada, à sua localização geográfica estratégica, e aos meios humanos e de instalações disponíveis,
potenciando assim a necessária massa crítica existente e no respeito pela imprescindível acessibilidade dos doentes
aos cuidados de saúde necessários;
d. Fornecer as profilaxias das Infecções Oportunistas (os doentes que não as tomam adequadamente irão
certamente ser internados a prazo por progressão clínica, gastando pois muito mais recursos financeiros);
e. Constituir verdadeiras Equipas Pluridisciplinares e facilitar a deslocação dos doentes ao sector de Ambulatório do Serviço (induz maior adesão, logo menor percentagem de falência laboratorial e clínica, e, consequentemente, necessidade de recorrer a terapêuticas mais dispendiosas, bem como uma menor taxa de transmissão da
infecção na comunidade), logo, menos gastos no futuro. Permite ainda manter os cidadãos activos em termos laborais e não dependentes da caridade privada ou de subsídios de entidades oficiais. A operacionalização desta Equipa
Pluridisciplinar (composta por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e farmacêuticos)
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traduzir-se-á necessariamente num maior dispêndio financeiro no imediato, mas que a prazo se revelará amplamente
compensador em termos do impacto positivo sobre a qualidade da nossa prestação com reflexos notórios sobre os
doentes e respectivas famílias, e que só pode pecar por ser tardia;
f. Implementar um sistema de financiamento hospitalar que tenha por base a doença em si, e que acompanhe o doente no serviço hospitalar que corresponda à sua opção voluntária, tal como está constitucionalmente
consignado, e não dependente à partida da aludida e abstracta diferenciação atribuída pelas entidades ditas competentes. A diferenciação é mais decorrente da complexidade de cada doença, da sua prevalência na comunidade, e da
experiência e competência técnico-profissional dos médicos que a tratam, do que de qualquer outro parâmetro que
decorra da presença ou ausência, na própria instituição, de uma determinada tecnologia mais ou menos sofisticada. É
essencialmente por isto que o Hospital onde trabalho tem vindo a acumular um défice progressivamente crescente
que se atenuaria bastante (ou mesmo, pura e simplesmente, desapareceria de todo!) com a implementação dessa
medida. Será que não devemos ser antes incentivados pelo bom desempenho e por corresponder adequadamente
aos problemas da população que nos procura, em vez de verificar com mágoa que nos colocam sistematicamente
nos lugares cimeiros da caloteirisse nacional?
2)- Realidades que condicionam bastante o esforço a que nos propomos
a. A desejável detecção precoce da infecção na comunidade, poderá trazer um nº significativo de novos
doentes para aqui serem assistidos e tratados (calcula-se que cerca de 500 na nossa área geográfica de influência
directa);
b. À recente admissão de algumas dezenas de novos doentes infectados por HIV oriundos das prisões, poderão somar-se muitos mais infectados por HCV, o que irá fazer disparar o volume da despesa com medicamentos
e exames complementares de diagnóstico;
c. A anunciada próxima introdução de novos medicamentos da classe dos Inibidores da Protease para o
HCV, irá fazer com que possamos finalmente resolver o problema clínico de algumas dezenas de doentes que, se não
forem oportunamente tratados, irão progredir numa grande percentagem de casos para cirrose hepática, ou mesmo
carcinoma hepato-celular, gastando assim muito mais recursos em internamentos e transplantes verdadeiramente
evitáveis;
d.As normas de tratamento para o HIV/SIDA apontam cada vez mais para a sua eficácia a prazo, se esta for
prescrita com maior precocidade do que acontece presentemente, sendo de admitir que mais algumas dezenas de
doentes passem a ser tratados só pela simples constatação deste facto;
e.A convocatória que estamos agora a enviar por escrito para as respectivas residências, ao fim de praticamente uma década de total incapacidade logística para a levar a cabo, poderá trazer de volta um número incerto de
doentes (de entre os cerca de 500 refractários da nossa casuística);
A conclusão óbvia da ponderação das premissas anteriores, é que as decisões que poderão permitir uma mais eficaz, substancial e duradoura poupança, estão muito mais nas mãos dos decisores políticos, do que no interior do
Serviço, a não ser que alguém venha a responsabilizar-se explicitamente pelos impactos negativos para os cidadãos e
para a sociedade da restrição administrativa da admissão de novos doentes, ou da transferência compulsiva para os
hospitais da área de residência das muitas dezenas de doentes cujo único “pecado” é, deste modo, tentarem evitar
a estigmatização social inerente a algumas patologias e depositarem a sua confiança na equipa de profissionais do
Serviço que com muita honra dirijo há cerca de 10 anos, ou ainda, da própria prescrição médica dos que já estão em
seguimento regular.
A nós, médicos, cabe-nos pois utilizar com adequação os recursos que a sociedade nos coloca à disposição e de
acordo com a “legis artis”, servindo assim o superior interesse dos nossos doentes. Nem menos, nem mais!
Parece-me completamente inimaginável impor uma diminuição irrealista nesse referido montante, tendo em consideração os condicionalismos expostos, tanto mais que, se por absurdo, todos os profissionais do Serviço fossem
dispensados, e os internamentos de todos os doentes vedados, o que se pouparia nem sequer chegaria a essa cifra!!!
Aceitamos, no entanto, de bom grado, subir o patamar da ponderação do preço dos medicamentos na decisão final
da sua escolha aquando da respectiva prescrição, passando-o de penúltimo para segundo lugar.
Se nunca foi na verdade o último factor a ser valorizado, parece-nos igualmente inaceitável que passe agora a ser o
primeiro e muito menos o único, porque a Medicina sempre foi e deverá continuar a ser, na sua essência, a arte da
ciência personalizada, no respeito pelas características próprias de uma doença concreta em cada doente específico,
numa determinada altura da sua vida, e num determinado contexto psico-social, e não a aplicação sistemática, indiscriminada e acrítica de uma qualquer norma que tenha apenas um substrato economicista, e seja pois discordante
com os fundamentos científicos validados pelas sociedades especializadas e reconhecidamente credenciadas, descontextualizada da experiência individual do médico prescritor, ou ainda, desfasada da idiossincrasia de cada doente.
É bom que tenhamos sempre presente que a terapêutica anti-retroviral é, apesar do seu preço elevado, das mais
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fármaco-economicamente efectivas jamais colocadas ao serviço da humanidade, comparando-se favoravelmente
com outras terapêuticas que a sociedade se habitou a encarar como rotineiras, o que coloca inabalavelmente a questão da recusa imediata em aceitar qualquer forma de preconceito social, estereotipagem de comportamentos, ou
estigmatização das próprias pessoas, sejam elas doentes ou profissionais.
Se o nosso país está numa incómoda posição cimeira quanto à prevalência de certas infecções (tal como quanto ao
seu défice orçamental!), é porque a planificação das estratégias adequadas ao seu eficaz combate falhou sobretudo
porque os sucessivos responsáveis políticos não foram consequentes na sua concepção e aplicação, e não podem ser
agora os doentes e os profissionais a serem confrontados com restrições absurdas que só irão piorar futuramente
a situação em termos epidemiológicos e de saúde pública, deixando pois a factura desse presente envenenado à
mercê das gerações vindouras.
Nada mais tendo a acrescentar, aguardo atentamente a sua aprovação.

Da Doença das Pessoas e das Instituições, à Verdadeira Doença da Sociedade
Tal como penso ser patente nesta carta, as oito medidas internas concretas que “… que democracia é esta
irei propor no Plano de Acção ao CA do Hospital onde trabalho (quando ape- que transforma um ato de
nas me “exigiam” duas!) e cujo conteúdo exacto seria fastidioso de aqui referir rendição numa afirmação
explicitamente, não irão ser certamente suficientes para nos aproximarmos da
dramática de coragem em
“mágica” cifra dos 11%, embora representem um esforço sério e exequível.
nome do bem comum …”
É inquestionável que ninguém poderá exigir viver eternamente acima das suas
posses materiais. Nem os cidadãos, nem as famílias, nem tampouco os estados. sic. Professor Boaventura
Contudo, se os sacrifícios (tal como, de resto, a riqueza!!!) não forem bem expli- Sousa Santos, Universidade de
cados, se não forem distribuídos com equidade, se forem anunciados por alguém Coimbra, in Visão, 2011/10/20
sem uma sincera e aparente convicção, e sem saber transmitir qualquer genuína
réstia de esperança no longo do cada vez mais penoso percurso que ainda só agora colectivamente iniciámos, então
não nos restará outra hipótese que não a revolta (surda ou manifesta), o desânimo no dia-a-dia (mais dramático para
as gerações mais novas), o descrédito irreversível de quem nos governa, ou a vontade irreprimível de abandonar esta
terra madrasta à sorte de quem assim a transformou.
É minha sincera (e lúcida…) convicção que, tal como os regimes comunistas, também os regimes capitalistas irão
soçobrar. Não porque as velhas ideologias voltem tal qual como foram concebidas nos finais de sec. XIX, mas sobretudo pelas questões ecológicas.A manter-se o ritmo actual de degradação do nosso planeta, para propiciar um nível
de vida aceitável a todos os seus habitantes, seria actualmente necessária uma área do globo muito superior à que a
Natureza (ou os deuses, conforme as crenças da cada um) nos colocou à disposição desde o nascimento do mundo.
É pois eminentemente necessária uma Nova Ordem Mundial protagonizada por outro tipo de líderes. Alguém que
esteja genuinamente preocupado com o bem comum, que seja o exemplo da determinação, da coerência, da sere-
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nidade, da tolerância e da clarividência, fruto de uma experiência de vida sem nada a esconder e com uma imagem
pública acima de qualquer suspeita, e não o descrédito absoluto a que assistimos quotidianamente nos “mass media”
consubstanciado numa total ausência daquilo a que se denomina de Sentido de Estado! Não podemos jamais continuar a fingir que não vemos ou não sentimos tudo aquilo que, embora parecendo inverosímil, está efectivamente a
acontecer diariamente por esse mundo fora, de uma forma mais ou menos explícita.
Enquanto aceitarmos que é “normal” os governantes alternarem incessantemente da cadeira do Poder para a da
administração das grandes empresas e de entidades financeiras, integrando-as a título, ora executivo, ora consultivo,
num rácio inconcebível e com ordenados que são por vezes literalmente obscenos quando comparados com o dos
vulgares cidadãos a quem estes pedem insistentemente que se resignem um pouco mais e mais...
Enquanto aceitarmos como “normal” que o “negócio da saúde” seja encarado como qualquer outro, e aos accionistas das grandes farmacêuticas internacionais seja lícito, nas respectivas assembleias, exigir a mesma margem de lucro
do que nas restantes áreas onde aplicam os seus capitais.
Enquanto os governos de todos os países do mundo (não excluindo o Vaticano) investirem o dinheiro dos contribuintes em “offshores”, tal como o fazem as empresas cuja área de negócio é de índole mais do que de obscura e
duvidosa licitude, e ainda por cima, sem qualquer controlo de alguma entidade reguladora independente, minimamente credível e transparente.
Enquanto o mundo for governado sob a pressão despótica e ignominiosa dos arautos sem rosto ou nação da agiotagem internacional, desprovidos que estão dos mais elementares preceitos de ética civilizacional, então a situação
económica dos povos, de uma forma geral, ir-se-á degradando progressiva e irreversivelmente ao longo do tempo, e
os cidadãos obedecerão cada vez mais ao ímpeto do primitivo instinto de sobrevivência e menos aos preceitos da
solidariedade humanitária.
Enquanto os mais genuínos valores geracionais forem secundarizados perante a idolatria abjecta, e por vezes efémera,
da meteórica notoriedade mediática a todo o custo, e esta tiver uma correspondência directa de carácter pecuniário
em valores completamente desproporcionais à riqueza gerada pelas nações e distribuída pela grande maioria dos
seus cidadãos, então não se poderá jamais falar de verdadeira democracia, de estado de direito, ou de justiça social.
Enquanto for considerado “normal” existirem produtos financeiros em que os investidores ganham subitamente
avultadas quantias com a desvalorização das acções das empresas cotadas em bolsa, e os responsáveis políticos e
outros demais poderosos da nossa praça, continuarem impunes perante a justiça, ao passo que a factura dos seus
caprichos e desmandos recai cada vez mais sobre o vulgar e indefeso cidadão, a quem se pedem sempre mais e mais
sacrifícios sem nenhuma luz de esperança minimamente credível, a pretexto de assim se estar a tentar salvaguardar
o bem comum e a parte essencial do denominado estado social, seremos então forçados a reconhecer que foram
ultrapassados todos os limites da decência.
É que quem governa tem uma responsabilidade acrescida perante a comunidade. A triste história do “negócio” que
o Estado Português fez com a recente implementação da legislação sobre a revisão da tabela oficial de preços das
vacinas administradas nas consultas do viajante, sobre a qual em devido tempo tomei posição pública enquanto
Presidente em exercício da Distrital de Setúbal da OM, perante um amplo coro estranhamente silencioso e complacente, e que só tardiamente foi alterada pelas entidades competentes, é apenas um dos exemplos acabados da
irresponsabilidade cívica e da falta de ética de comportamentos que aqui tomo a iniciativa de novamente denunciar.
É pois, meus caros colegas e concidadãos, antes de mais, a ESSÊNCIA de TUDO ISTO que está verdadeiramente
em causa, de que a iníqua cifra dos 11% é “apenas” um epifenómeno “regional” e “transitório?” à escala planetária.
		
Setúbal, 2011/10/25
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Recordando
para memória futura

Carlos Costa Almeida

Presidente da Associação Portuguesa
dos Médicos de Carreira Hospitalar

Há pouco mais de 6 anos houve uma mudança
significativa na organização da Saúde no nosso
país, com medidas que foram julgadas por alguns, desde logo, como lesivas a médio e a longo prazo, senão de imediato. Todas essas críticas foram liminarmente ignoradas, e as medidas
propostas, incensadas por alguns e por muita da
comunicação social, foram postas em execução,
e mantidas até hoje.

Diz-se que um país que não tem em
conta a sua História não tem futuro.
O mesmo é válido para cada um de
nós, e para as instituições, e para os
ministérios. Incluindo o da Saúde. Na
altura daquelas mudanças, e visando
sobretudo as da área hospitalar, escrevi e publiquei um artigo, em papel
e no blog da Associação Portuguesa
dos Médicos de Carreira Hospitalar
(medicoshospitalares.blogspot.com),
depois inserido no livro “Farpas pela
nossa Saúde” (ed. MinervaCoimbra),
intitulado “Os dois Antónios do PS
na Saúde”. Num momento de mudança de governo, e em que se esperam mudanças, será oportuno relê-lo. Dizia assim:
“O Dr. António Arnaut, advogado
de Coimbra e membro antigo do
Partido Socialista, foi o criador do
Serviço Nacional de Saúde (SNS), há
mais de 25 anos. E ficou na História
por bons motivos, “pai” dum serviço
que neste último quarto de século
funcionou perfeitamente, e que até
há uns meros 5 anos a Organização
Mundial de Saúde classificava em
12º lugar entre todos os sistemas
de saúde do mundo, com o 5 º lugar
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na Europa e muito à frente do inglês
e do norteamericano (37º), sendo
apesar disso o que gasta menos entre todos os dos países da Europa
dos doze. Um Serviço de Saúde verdadeiramente aberto a todos, ricos
e pobres, nas cidades maiores e nas
aldeias mais recônditas, tendencialmente gratuito, e permitindo com
facilidade e “souplesse” a articulação com as Carreiras Médicas. Estas
foram um passo decisivo na organização médica e na nossa formação
pós-graduada, responsáveis por um
avanço ímpar na nossa História em
termos de preparação técnico-científica dos médicos, e sobretudo na
sua homogeneização em todo o território, desde os hospitais maiores
até aos mais pequenos e distantes
dos grandes centros.
O outro António, o Dr. Correia de
Campos, socialista mais recente,
chegou ao Ministério da Saúde em
2002, saiu e voltou a entrar, e desde
sempre tem demonstrado para com
a Saúde uma preocupação economicista redutora, que coloca acima
de tudo e de todos. Essa preocupação veio fixar muito claramente

um preço à saúde, e à vida (habitualmente ditas sem preço), pondo
cada vez mais restrições nessa área.
Tem o objectivo confesso de poupar
dinheiro com a saúde, o que justificou as medidas que tem tomado
para alterar o SNS, e que ao que
tudo indica vão pôr em perigo as
próprias Carreiras Médicas. Apesar
dessa preocupação, e das medidas
que tem tomado, a despesa não pára
de crescer, eventualmente pela sobrecarga administrativa e burocrática que elas próprias acarretaram.
Obrigando a uma cada vez maior
comparticipação financeira directa
dos doentes, já agora uma das mais
elevadas na Europa dos doze.
São estes os dois Antónios do PS
em questão. Um ficou famoso, o
outro vamos a ver. Tudo dependerá
dos resultados.”
Pois bem, os resultados estão à vista,
e a conclusão a tirar é por demais
evidente. Inegavelmente coincidindo com as alterações introduzidas,
a despesa com a Saúde disparou, as
carreiras médicas, garante no nosso
país de formação contínua adequada e de progressão na hierarquia da
competência, da responsabilidade
e do vencimento daí decorrente,
foram aviltadas e destruídas, substituídas por uma trapalhada qualquer
que já ninguém percebe o que é.
Sucedem-se contratos e mais contratos, o mais díspares possível, uns
pelo preço da chuva outros por valores milionários, sem qualquer explicação aceitável, à peça ou à hora,
ou “por objectivos de produção”,
como os administradores a quem os
hospitais estão entregues gostam de
dizer.A actividade científica desvanece-se, sem qualquer estímulo e carregada do ónus de ficar muito cara,
e a qualidade da medicina praticada
diminui a olhos vistos (para quem
queira ver), já com sinais preocupantes como o aumento da mortalidade
por tuberculose e a recrudescência
da mortalidade infantil, com o acesso global dos doentes aos cuidados
de saúde a remeter-nos actualmente
para o 27º lugar na Europa (numa
queda a pique de 22 lugares). E fala-

mos em apenas meia dúzia de anos.
Ao fim de tão pouco tempo, a
medicina hospitalar portuguesa ficou num beco sem saída, do qual,
a manter-se tudo como está, não
tem meios para recuar. Por via das
mudanças introduzidas pelo segundo dos Antónios citados. Mas estas
mudanças poderiam, a par do desmantelamento da estrutura que suportava a qualidade, ter pelo menos
levado a poupar algum dinheiro, o
que, eventualmente, ainda deporia a
seu favor. Mas não, dos hospitais empresarializados daquele modo um
terço estão considerados falidos, e
note-se que isto, dito assim, é, como
todos sabemos, demasiado lisonjeiro para os outros dois terços.
Foi sobre este desastre que se veio
agora abater a crise financeira que
nos aflige. Urge modificar as coisas,
poupar, com certeza, mas não apenas com cortes cegos e sem olhar a
quem ou a quê. É preciso acima de
tudo corrigir o que de mal foi feito
e levou ao estado actual, e que foi
repetidamente detectado, exposto e
discutido. E é isso que numa hora de
mudança se espera.
Sim, é possível corrigir, reestruturar,
recuperar a qualidade e a eficácia, e
com elas poupar muito, melhorando. É a qualidade que acaba por ficar
mais barata. Mas é preciso mudar, e
isso não se consegue continuando
a ouvir, a publicar, a
seguir, muitos daqueles que contribuíram
para o que foi feito
erradamente.
Por
muito que digam agora, a sua obra está aí.
Fala por eles. Oiçam-se outros, sigam-se
outros. Não se queira ignorar a História,
porque se o fizermos
corremos o risco de
repetir os mesmos
erros. Ou, neste caso,
continuá-los, o que
será, além do mais, incompreensível já no
momento presente.
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Reflexão sobre
a reforma
em Saúde Mental

António Palha

Presidente da Sociedade Portuguesa
de Psiquiatria e Saúde Mental

Mário Maj

Presidente da World Psychiatric
Association

Artigo publicado na
Revista de Saúde Mental
– Setembro 2010
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Está actualmente em curso, em diversos países
da Europa, o processo de mudança dos cuidados
de assistência psiquiátrica dos grandes hospitais psiquiátricos para serviços na comunidade.
A Associação Mundial de Psiquiatria apoia esta
mudança, desde que ela conduza a uma melhoria clínica, da qualidade de vida e da satisfação
com os serviços por parte dos doentes.
A desinstitucionalização não é, por
si só, um objectivo a ser seguido
por razões ideológicas, nem o fecho
de todos os hospitais psiquiátricos
é, por si só, um sucesso. A desinstitucionalização deverá ser um meio
para melhorar os aspectos clínicos,
a qualidade de vida dos doentes e
a sua satisfação com os serviços.
Por outro lado, os cuidados comunitários não são, só por si, um tratamento nem tão pouco são uma
caixinha mágica que consiga melhorar automaticamente os resultados
clínicos. Os cuidados comunitários
são um veículo de fornecimento de
tratamento aos doentes. E a questão sobre que tratamentos irão ser
providenciados na comunidade não
é uma questão trivial; pelo contrário, ela é precisamente a essência do
problema.
Os cuidados de saúde mental comunitários não são baratos. Requerem
um compromisso forte e contínuo,
quer de natureza política quer de
natureza administrativa, bem como
investimentos adequados em termos de equipamentos, pessoal, for-

mação e infraestruturas. Estes investimentos devem ser feitos antes e
não depois de começar o processo
de desinstitucionalização. Para além
disso, a planificação deve ser feita a
longo termo. É essencial uma monitorização ao longo de todo o processo, com uma avaliação contínua
de indicadores, tais como taxas de
suicídio, problemas de saúde mental
nas populações prisionais e a sobrecarga das famílias dos doentes, para
além das variáveis clínicas relativas a
cada patologia, à qualidade de vida
dos doentes e à sua satisfação com
os serviços. Também deve ser monitorizada a qualidade dos cuidados
prestados na comunidade. Neste
sentido, as residências comunitárias
não devem ser apenas a residência
dos doentes mentais crónicos, mas
também locais onde se fornecem
cuidados de reabilitação baseados
na evidência.
As famílias dos doentes com doenças mentais graves que foram desinstitucionalizados não devem ser
deixadas sozinhas com o problema.
Neste sentido, devem ser dispo-

nibilizadas, em todos os serviços
de saúde mental, intervenções de
psicoeducacão familiar baseadas na
evidência.
Deve ser muito clara para todos os
profissionais que trabalham nos serviços de saúde mental comunitários
a noção segundo a qual os doentes
com doenças mentais graves correm
um risco acrescido de diferentes doenças físicas. O facto de estes profissionais não estarem habilitados ou
motivados para lidar com problemas médicos nos seus doentes ou
o facto de o centro de saúde mental
comunitário estar muito distanciado
de um hospital não constituem boas
razões para deixar que a saúde física destes doentes se deteriore. Por
isso devem ser desenvolvidas com
os clínicos gerais da área as sinergias
necessárias para garantir a cobertura destas situações. Os serviços de
saúde mental comunitários devem
lidar com todas as doenças mentais
existentes na sua área de intervenção e não apenas com as situações
psicóticas, que representam apenas
uma pequena minoria daquelas doenças. Por isso, devem ser desenvolvidos os recursos adequados com

vista a assegurar uma cobertura
conveniente para o vasto espectro
de doenças mentais que existe na
comunidade.
A empatia e o entusiasmo são importantes, no entanto as doenças
mentais não são tratadas com empatia e entusiasmo. Requerem
intervenções baseadas na evidência, que devem estar disponíveis em
todos os serviços de saúde mental
comunitários.
Por fim, deve ser realçada a importância da continuidade dos cuidados
e da monitorização dos “drop outs”.
Um departamento no qual, ao fim
de um ano, os serviços comunitários
perdem mais de 50% dos doentes
que tiveram alta de unidades psiquiátricas de Hospitais Gerais não
pode ser considerado eficaz.
Estas são algumas lições que fomos
aprendendo ao longo dos últimos
30 anos em países nos quais a implementação dos cuidados de saúde
comunitários tem sido mais significativa, e uma das missões da World
Psychiatric Association é assegurar
que estas lições são tidas em conta
pelos países onde a implementação
dos cuidados de saúde comunitários
está a iniciar-se.

Outubro | 2011 | 49

Opinião

Uma opinião médica…
a propósito

Eduardo Barroso

Director do CHBPT do Hospital
Curry Cabral

O artigo de opinião intitulado “A propósito de uma
opinião médica”, assinado pelo Professor Jubilado Linhares Furtado e publicado no último número desta
revista é deselegante, revela uma clara intenção de
denegrir a minha pessoa e o meu (nosso) trabalho
enquanto médico cirurgião e transplantador e não
faz qualquer sentido. Isto porque quando na minha
entrevista ao jornal Sol me referi ao número de cirurgias complexas do fígado, não me passou pela cabeça
estar a falar de transplantes, e muito menos do transplante hepático pediátrico.
Não considero, como muitos mestres da cirurgia do fígado (entre os
quais Henri Bismuth), o transplante
hepático, cirurgia do fígado. Referia-me a complexas cirurgias de ressecção, de mais de três ou quatro
segmentos, muitas delas mais complexas e difíceis que muitos transplantes. A cirurgia do transplante
hepático é uma cirurgia (é muito
mais que uma cirurgia!), por vezes
muito difícil, onde o papel dos anestesistas e dos reanimadores é fundamental, mas que pouco tem a ver
com cirurgia do fígado, a não ser
porque o temos de retirar. Existem
muitas vantagens de associar estas
duas valências (cirurgia do fígado e
transplante hepático), porque a experiência acumulada em ambas as
áreas se complementam. As necessárias dissecções do hilo hepático
são o melhor exemplo. Nunca poderia estar a referir-me ao transplante
pediátrico, ao referir apenas 12 por
ano, porque acho que a experiencia
de adultos também conta e é fundamental para se ser competente na
vertente pediátrica; e assim os números são esmagadores. O mesmo
não se passa com a cirurgia do fígado, do pâncreas, ou das vias biliares
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complexas (tumores ou reintervenções). E não é só operar, é saber o
que fazer, desde o diagnóstico à definição de uma estratégia terapêutica
global, que envolve reuniões multidisciplinares, no mínimo semanais,
com discussões caso a caso e com
todas as especialidades envolvidas
na mesma sala! Para estas patologias
é que não chega fazer 10 ou 12 por
ano! Acho que o trabalho desenvolvido em Coimbra na área pediátrica
foi fundamental, notável e benéfico
para os doentes portugueses. Tenho
muita pena, que ao contrário do que
aconteceu em Lisboa, a saída do pioneiro chefe, não tenha garantido a
continuidade natural e tranquila dos
programas, preocupação que tenho
desde que assumi a direcção do
mesmo. Quem teve o privilégio, de
administrativamente, ter em 1994
sido considerado o único centro
de transplante pediátrico autorizado em Portugal (erro tremendo
que agora estamos a pagar), tinha a
obrigação ética e moral de garantir
o futuro deste tipo de terapêutica para sempre. Vamos a factos: só
este ano fizemos no nosso centro,
ate agora, 320 cirurgias de resseçcão hepática, cerca de 100 pancre-

áticas, 26 ressecções em tumores
de klastkin (as mais difíceis porque
implicam ressecções vasculares do
hilo), e cerca de 85 transplantes de
adultos, o que dá ao nosso centro
um volume que tenta garantir experiencia, qualidade e segurança para
os doentes e mais importante ainda,
possibilidade de formação, nas várias
áreas envolvidas que possa garantir
o futuro. Era a este volume de patologia HBP, e a tudo o que a ele está
associado (qualidade de diagnostico
e definição de estratégias terapêuticas globais), que me referia quando disse que não é suficiente tratar
apenas 10 ou 12 doentes por ano.
Deixemos o transplante hepático
pediátrico em paz. Se o tivermos
que iniciar em Lisboa, e vamos ter
de o fazer, com um projecto multi-hospitalar (Santa Maria ,Estefania e
Curry-Cabral) tenho a garantia que
posso contar na vertente cirúrgica,
com o Dr. Emanuel Furtado, pois a
sua experiencia é fundamental. Tal
como foi para nos importante, ter
tido a presença do Dr. Garcia Valdecasas de Barcelona quando fizemos
o nosso primeiro dador vivo em
Lisboa. Actualmente, já com mais
de 1000 ressecções hepáticas feitas
apenas nos últimos 5 anos, muitas
delas com abordagem anterior, tal
como para o dador vivo, pensamos
estar super preparados quer para o
dador vivo quer para reduções hepáticas quer para transplante pediátrico. Ao contrário do meu querido
e antigo chefe João Pena, que muito
respeito, e que felizmente nos continua a apoiar e a vir as nossas reuniões, eu cheguei ao transplante hepático por causa do meu interesse
em criar uma alternativa terapêutica
para alguns doentes com doença hepática aguda ou crónica em estadio
terminal, e certos tumores para os
quais a cirurgia de ressecção não
estaria indicada. Ele, João Pena, tal
como o nosso Mestre comum, Sir
Roy Calne, veio da transplantação
renal para a do fígado, sem qualquer
preocupação de montar um verdadeiro Centro de Cirurgia Hepato-Bilio-Pancreatica e Transplantação.

Visões diferentes, fruto de trajectos e mestres diferentes, que não
nos desuniram, bem pelo contrário.
Fazer 10 ou 12 transplantes hepáticos pediátricos por ano, com uma
equipa multidisciplinar, que envolva
especialistas pediátricos, é mais do
que suficiente para garantir experiencia no acto cirúrgico, desde que
integrados num programa intenso
e de qualidade de adultos (como é
o nosso caso, já com cerca de 1300
transplantes realizados). Resumindo:
ao referir-me a números mínimos
de cirurgia hepática e pancreática,
assim como a patologia das vias biliares complexas não me estava a
referir ao transplante hepático, seja
ele de adultos ou crianças, cirurgia
peri-hepática ou de superfície, em
que os três centros existentes em
Portugal já tem larga experiencia
(dois só em adultos, porque foram
proibidos de fazer o pediátrico).
Deixemo-nos de falsas polémicas,
não é hoje possível na vasta área da
cirurgia geral (será que ainda existe?) todos fazerem tudo e bem. É
necessário criar centros de referência em várias áreas, que garantam
casuística, publicitação dos resultados, com consequentes ganhos para
os doentes, que são a nossa razão
de existir. E eles, os nossos doentes,
têm de poder ter liberdade de escolher onde querem ser tratados. Em
Portugal, apesar de ser um pequeno
País, não devem existir, em nenhuma área, apenas um centro órfão, no
mínimo sempre dois. Esteja o Professor Linhares Furtado, apesar de
Jubilado e reformado, descansado e
tranquilo. Ninguém, e muito menos
eu, lhe quer retirar méritos que quase todos lhe reconhecem. Começou
o transplante pediátrico com muito
pouca experiencia em transplantação hepática, e fê-lo com enorme
sucesso. Agora com muito mais razão, outros o podem e têm de fazer.
Espero que todos os meus colegas
médicos, tenham percebido o que
está verdadeiramente em causa. E
posso garantir-lhes: no centro Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplantação do Hospital Curry Cabral,

mesmo com a minha retirada a
curto ou médio prazo, o futuro está garantido em todas as
vertentes multidisciplinares. E
na área cirúrgica, na qual tenho
ainda mais responsabilidades,
temos sete cirurgiões seniores
a fazer complexas cirurgias do
fígado, pâncreas, vias biliares
complexas e transplantação.
E mais dois ou três na calha.
Chama-se a isto garantir o futuro. Somos um exemplo mesmo a nível europeu, e disso nos
orgulhamos. O grande exemplo dado pelos meus mestres,
Câmara Pestana, João Pena, Sir
Roy Calne e Henri Bismuth
entre outros, que souberam
como ninguém fazer escola e
garantir um futuro ainda melhor com as suas retiradas, serão, espero, um exemplo para
mim. Com a minha retirada só
se podem esperar progressos
no CHBP e TRX do Hospital
Curry Cabral. Esta é, desculpem a imodéstia, a minha grande vaidade. Formei e formo
gente que seguramente vai ser
melhor, muito melhor do que
eventualmente eu possa ser.
Não posso terminar estes comentários sem uma referência
à deselegante e depreciativa
afirmação (entre outras) que o
dito Professor fez ao chamar-me “comentador desportivo”... Muito curta:VIVA O MEU
QUERIDO SPORTING!!!!
PS: Não tenho tempo nem paciência para mais polémicas.
Ainda não estou na reforma.
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Os custos
dos acidentes
de trabalho
Em matéria de segurança, higiene e saúde do trabalho muito se tem escrito.A prevenção do acidente de
trabalho e da doença profissional é, afinal de contas, o
seu principal objetivo. Porque sabemos que Portugal
é dos países da União Europeia aquele que apresenta
a mais elevada taxa de sinistralidade laboral (cerca de
7 214 acidentes por ano por cada 100 000 habitantes, no ano 2000); porque as estatísticas nos apontam
que, neste ano, da totalidade dos sinistrados em desastres do trabalho 287 perderam a vida. Quem são
os mais atingidos?
A força trabalhadora com idade
compreendida entre os 25 e os
44 anos. Em que setor da atividade económica? Toda a gente sabe,
porque se ouve com frequência na
comunicação social, a construção
civil. Em que tipo de empresa? O
problema coloca-se com particular
incidência nas pequenas e médias
empresas (PME). Só uma morte resultante de um acidente de trabalho
já seria grave. Porque além da tragédia pessoal (a perda da vida) os custos são igualmente funestos para a
família do sinistrado, para a empresa
onde trabalhava e para a sociedade
como um todo.
Pergunta-se, neste contexto da problemática dos custos com os desastres de trabalho, o que é um custo?
Custo é o valor de todos os recursos utilizados no tratamento e
reabilitação social, familiar e profissional do sinistrado. Os custos resultantes destes eventos inesperados poderão ser elevadíssimos e até
impossíveis de calcular. Alguém sabe
exatamente quanto custa uma vida
perdida num acontecimento desta

David Fernandes Luis

Competente em Peritagem Médica
da Segurança Social
e Avaliação em Dano Corporal
Especialista em Medicina do Trabalho
Perito Médico Contratado do INML

natureza? Exceptuando esta situação extrema em que é realmente
muito difícil estimar um custo, de
uma forma geral podemos dividir os
custos resultantes dos acidentes de
trabalho em custos diretos e indiretos. Custos diretos são os custos incorridos com a organização e
operacionalização de determinado
programa de saúde tendente ao tratamento e reabilitação do sinistrado. As categorias de custos diretos
com maior peso são geralmente
as despesas com pessoal (médico
e não médico), materiais, consumíveis, energia e os gastos com capital. Incluem-se ainda nesta rubrica
os gastos efetuados pelo sinistrado
e seus familiares em transportes.
Custos indiretos são os custos
associados à perda de produção
económica devido à participação do
sinistrado em determinado programa de saúde e ainda os chamados
«custos psíquicos» ou intangíveis,
tais como a ansiedade, dor e desconforto associados aos próprios
tratamentos instituídos. É preciso
contabilizar todos estes custos para
termos uma noção real dos custos
Outubro | 2011 | 53
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totais envolvidos nestes casos fortuitos dos desastres no trabalho. Os
custos resultantes da incapacidade temporária [correspondente ao
período durante o qual a vítima esteve
total ou parcialmente impedida de realizar a sua atividade profissional] em
que o trabalhador está afastado do
seu posto de trabalho para receber
tratamentos médicos ou já regressou mas ainda continua a ser seguido e a receber tratamentos tendentes à cura das lesões sofridas. Se por
um lado nesta fase nada ou pouco
produz (um custo para a empresa
e para a seguradora que cobre em
dinheiro o percentual de incapacidade temporária atribuído pelos seus
serviços clínicos) ainda temos que
considerar como um custo muito
elevado o resultante dos cuidados
médicos e de enfermagem ministrados. É preciso acrescentar ainda os
custos com exames médicos realizados, os consumíveis e os procedimentos terapêuticos e medicamentos prescritos. E o seu sofrimento e
o dos familiares, as suas angústias e
desesperanças, os seus medos pelo
futuro incerto, a dor causada pelos
procedimentos médicos (exames invasivos, injeções, cirurgias, anestesias,
pensos) não são custos? Mais custos:
o ter que andar de canadianas e com
aparelhos gessados/resinados, não
poder deambular bem nem ajeitar-se com facilidade nos aposentos da
sua casa ou da clínica ou dos transportes particulares e públicos, não
conseguir lavar-se como deve ser e
vestir-se com a mesma facilidade, às
vezes nem sequer poder alimentar-se sem ajudas. Quem já sofreu uma
simples entorse do tornozelo ou
uma fratura não complicada de um
dos seus membros sabe do que estamos a falar. E a sensação de morte
eminente, o medo de perda de tudo,
que o acidente, pela sua gravidade,
possa ter causado também não é um
custo? De todos os acidentes de trabalho ocorridos cerca de 77% deles
resultam em incapacidade temporária que poderá ser apenas parcial
(cerca de 65%) ou absoluta (12%).
Mas ainda é preciso considerar os

custos resultantes da incapacidade permanente [correspondente à
afetação definitiva da integridade física ou psíquica da pessoa, com repercussão nas actividades da vida diária,
incluindo as profissionais, familiares,
sociais, de lazer e desportivas] o que
acontece a cerca de 7% do total dos
sinistrados acima referidos. Destes sinistrados com incapacidade
permanente 6,6% ficarão com uma
incapacidade permanente parcial traduzida numa percentagem
compreendida entre 1 e 100%; 0.3%
dos 7% ficarão completamente incapazes para o exercício da profissão
que exerciam antes do acidente [incapacidade permanente absoluta para
a profissão habitual>IPATH] e 0,2%
ficarão absolutamente incapazes
para o exercício de toda e qualquer
profissão [incapacidade permanente
absoluta para todo e qualquer trabalho> IPATQT]. Como se traduzem
estes custos resultantes da incapacidade permanente? Em primeiro
lugar é preciso referir que a incapacidade permanente é uma lesão
permanente, anatómica ou funcional,
num órgão ou num sistema orgânico
que fica para sempre - a pessoa não
fica como estava antes. Só muitos
poucos dos acidentes de trabalho
ocorridos cursam com lesões que
evoluem para a cura (restitutium
ad integrum). Na maioria dos casos
as lesões resultantes de um evento
traumático acidental não evolui para
a cura. Há uma ou mais sequelas que
ficam. Diríamos que a pessoa fica aleijada para sempre. A vítima verbaliza,
não raras vezes com mágoa pelo sentimento de perda, que «nunca mais
fiquei como estava antes» sic. Mas há
mais custos a considerar. A cicatriz, o
dano estético que fica para sempre
[Dano Estético], o modo de andar
que é agora esquesito, a deformidade
que ficou e que torna a pessoa mais
feia. São golpes na auto-estima dos sinistrados que não matam mas doem,
como diz o ditado popular. O já não
poder praticar um desporto ou atividade de lazer que lhe dava muito
gosto e alegria, como caçar, dançar, ir
à praia, fazer escalada, etc [Prejuízo
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de Afirmação Pessoal]. E às vezes
as suas sequelas podem ser fator impeditivo ou perturbador das relações
sexuais que mantinha antes do acidente sem qualquer dificuldade privando-o também desse gozo [Prejuízo Sexual]... Estes custos que
acabamos de referir (Dor/Sofrimento,
Dano Estético, Prejuízo de Afirmação
Pessoal, Prejuízo Sexual) dizem-se que
são extra-patrimoniais porque
não são facilmente convertíveis em
dinheiro. Enquanto os dias de trabalho que não trabalhou, por exemplo,
motivados pelo acidente podem ser
facilmente convertíveis em dinheiro
e por isso se dizem deles que são
patrimoniais. Pelo que foi dito, podemos então dividir os múltiplos custos
resultantes de um acidente de trabalho
em custos diretos e indiretos ou, usando
outra terminologia, dividi-los em custos
patrimoniais e extra-patrimonais.
Na qualidade de médico perito
avaliador de danos corporais pós-traumáticos nos âmbitos do direito
penal, civil e do trabalho, observamos
sinistrados vítimas deste género de
acidentes e percebemos que os custos associados a estes eventos indesejáveis são sempre muito elevados.
Ficamos também com a sensação
que verdadeiramente estas pessoas
nunca são justamente indemnizadas
pelas suas lesões e sequelas resultantes. A actual lei que regulamenta
a questão da reparação do dano corporal em acidentes de trabalho apenas prevê a indemnização pelos custos patrimoniais sofridos, deixando
de parte a indemnização pelos custos extra-patrimoniais. O que se verifica na realidade é uma reparação
parcial pois o que a lei determina
é apenas a indemnização pelos danos
que implicaram a perda da capacidade de ganho do sinistrado. A situação
é ainda mais gravosa para a vítima já
que é ainda penalizada por custos
inerentes a processos burocráticos
em regra longos que envolvem diversos atores como entidades empregadoras, seguradoras e tribunais,
advogados, médicos e juristas com
interesses muitas vezes divergentes.
Não raras vezes, temos observado

«peritos» desconhecedores uns da
doutrina médico - legal subjacente
a cada caso outros de patologia médico-legal. Em extremo, conhecemos
um colega que se apresentou numa
junta médica em representação de
um sinistrado que logo referiu: «Estou aqui mas nem sequer sei o que
vim fazer…» sic. De lamentar, pela
violação do segredo profissional tão
caro à profissão médica, é o acesso
de informação clínica privada à plateia de todo o pessoal administrativo
das entidades referidas que não têm
sensibilidade nem formação mínimas
para lidar com estes assuntos. Pela
positiva é de aplaudir o esforço do
INML na pessoa do seu presidente,
tendo sido criada uma competência em peritagem médica no seio
da Ordem dos Médicos no sentido
de se uniformizar procedimentos,
metodologias e pareceres. Assim, o
sinistrado além da sua vitimização
primária do acontecimento traumático acaba sendo vítima de todo
um sistema complexo onde escasseia
organização, competência e cultura
ético-deontológica - vitimização
secundária. Quem fica a perder é
a parte mais fraca, a que deveria ser
mais protegida - exactamente a vítima do sinistro.
Face ao exposto, pelos custos inerentes à própria natureza destes infortúnios e pelo processo de vitimização secundária que sempre ocorre
nestes casos, o melhor é prevenir o
acidente e a doença profissional pois
custa sempre menos do que reparar ou indemnizar. Como acabamos
sempre por descobrir, é verdadeiro
o ditado que diz «É melhor prevenir
do que remediar!».
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Da prescrição
de genéricos à
mercantilização
dos doentes
José Mário Martins

Médico Estomatologista
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A razão pela qual as Ordens Profissionais são
necessárias é porque elas devem ser o principal
e último bastião da defesa dos cidadãos que requerem os serviços dos seus associados.

Assim, fez bem a Ordem dos
Médicos (OM) quando decidiu
assumir-se como Provedora dos
Doentes. Médicos e doentes
repartem o interesse comum da
prática da melhor Medicina ao
mais baixo custo.
Mas, como se consegue esse desiderato?
Não sendo fácil, ele só é atingível
se tivermos uma OM interventiva,
que marca a agenda política e que
se mostra capaz de cumprir com
as suas obrigações primeiras.
E quais são essas obrigações
primordiais que cabem à OM?
Basicamente duas: zelar pelo
cum-primento dos pressupostos
da Ética Médica e pelo exercício
da Medicina segundo as boas

práticas que, a cada momento
estão suportadas pela evidência
científica.
Aqui chegados, analisemos qual
foi o comportamento da OM em
relação a dois temas candentes,
sendo que um é do momento
(a prescrição por Denominação
Comum Internacional – DCI) e
o outro interessa um futuro um
pouco mais distante, mas não
menos problemático e determinante para a qualidade do exercício da Medicina (o excesso de
profissionais Médicos).
Em relação à prescrição por DCI,
a OM tem feito uma campanha
inteligente, mostrando que a
percentagem de prescrição de
genéricos no ambulatório tem
vindo a subir e apresentando
medidas que podem conduzir a
um aumento significativo dessa
percentagem. Fez bem ao propor
que se baixasse o preço dos
genéricos e que o Estado, através
do Infarmed, tabelasse o preço
de todos os genéricos do mesmo
grupo terapêutico pelo valor
do fármaco mais barato desse
mesmo grupo. Esteve bem, e estará
sempre, quando não transige em
princípios que são inaceitáveis,
como a substituição de genérico
por genérico, na farmácia, sem
qualquer outro critério que não o
do interesse comercial.
No que concerne ao excesso de
profissionais, com consequente
perigo para os doentes, esteve
bem a Ordem quando, em várias
intervenções públicas, denunciou a
situação de potencial desemprego
médico, que se verificará em breve
em Portugal, a qual colocará graves
problemas aos doentes e ao erário
público.
Um excesso de Médicos acarretará
uma luta desenfreada pela “posse”
dos Doentes, com desrespeito
pelas regras da Ética e Deontologia
Médica. A “mercantilização” dos
Doentes trará mais gastos em
Saúde, sem correspondentes benefícios, e aumento da litigância
Médica. É bom que isto seja

didacticamente explicado, por
forma a ser percebido pela
população como uma questão
de defesa do interesse do
Doente, e não como mera
reacção corporativa de defesa de privilégios.
Não é preciso ir buscar
exemplos a ”esse grande país
chamado Estrangeiro” para
ver o que dá a desregulação
do mercado provocada por
excesso de profissionais.
Basta olhar para uma classe
que faz fronteira com a nossa,
a dos Médicos Dentistas, para
que se percebam os riscos.
Chamo a atenção para uma
reportagem publicada no
Público de Domingo, 16 de
Outubro de 2011, com o
título: “Sandra queria um
sorriso, hoje segura os dentes
com cola.” Nesta reportagem,
o Bastonário da Ordem dos
Médicos Dentistas afirma
que, em certas clínicas “…
os planos de tratamento são
sugeridos por funcionários
da área comercial” e, adianta
que “…o doente assina o
contrato sem ter sido visto
por um Médico-Dentista”.
Chama, ainda, a atenção para
o facto, que só se verifica na
área da Medicina, de ser o
prestador quem dita o nível
de prestação de cuidados,
induzindo a procura. Denuncia
o Bastonário da Ordem dos
Médicos-Dentistas, e citamos,
a existência da “…indução de
tratamentos e exames que o
doente não precisa”. Refere,
também, o facto de haver
Médicos-Dentistas recém-licenciados que, por ausência
de alternativa no mercado de
trabalho, se sentem obrigados
a aceitar, das cadeias/grupos
de Clínicas, pagamentos de
“…percentagens escandalosamente baixas”.
Segundo o mesmo jornal, as
queixas recebidas pela ERS
nos anos de 2009 e 2010
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e referentes à área da Medicina
Dentária “subiram quase 40%,
representando quase 9% do total
das queixas em saúde”.
Além do mais, é do conhecimento
geral, porque profusamente noticiado pela comunicação social, que,
anualmente, um número muito
considerável de licenciados em
Medicina Dentária abandona o
país para ir trabalhar para outras
latitudes. Resulta tal facto de
sucessivos governos de Portugal
não terem dado ouvidos a vozes
avisadas, que chamavam a atenção
para o número excessivo de
Escolas de Medicina Dentária
existentes no nosso país. Como
se fosse um país rico, Portugal
desperdiça recursos a formar
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profissionais (cuja formação é
caríssima) para, depois os enviar
para trabalhar no estrangeiro.
Que ninguém duvide de que, caso
nada venha a ser feito, tudo se
encaminha para que, num curto
espaço de tempo, esta seja a
realidade na área da Medicina.
Teremos aquilo a que António
Arnaut já, em tempos, apelidou
de “Serviço Nacional de Saúde
para os coitadinhos”, a asfixia
administrativa e financeira dos
pequenos prestadores privados
de Saúde, a “proletarização” dos
Médicos e a mercantilização dos
Doentes.
Ninguém sai a ganhar com isto,
salvo os “grandes interesses”….

Opinião

Médicos/polícias
Li com espanto a notícia que dava conta da sugestão do Bastonário da Ordem dos Médicos
propondo a criação de um imposto sobre a
chamada “fast food”.

Surgiu-me tão absurda que não sei
por onde começar este apontamento. Esperei alguns dias para reflexão,
mas continuei com o mesmo sentimento de incompreensão por esta
atitude talvez um desmentido, uma
explicação lógica para uma frase
mal interpretada, mas nada, aquilo
era a sério…Para começar, quero
afirmar que nada tenho contra as
cadeias de Fast Food, desde que
obedeçam aos requisitos legais de
qualidade impostos como qualquer
outro serviço de restauração que
queira ter portas abertas em Portugal. Eu próprio algumas vezes lá vou
e, não sendo um expert, reconheço
padrões, normas de higiene que me
parecem acima da mediania.
Admito, embora como já o disse,
não seja avalizado para uma opinião
técnica, que em excesso, os efeitos
na saúde de quem os frequente possa não ser o melhor. De igual modo
não nego os maus hábitos alimentares que se vão importando do exterior nem o número crescente de
obesos, não é isso que contesto.
Mas, caro colega, vamos penalizar,
taxar o sedentarismo, os centros comerciais, as novelas que fomentem
comportamentos potencialmente
nocivos para a saúde, o futebol de
bancada, a condução nas cidades
que por nos poder aumentar em
excesso os níveis de adrenalina podem contribuir quiçá para um avc,
uma crise cardíaca eu sei lá… Trans-

João Segurado

Chefe de Serviço
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formando isto na árvore das patacas
de um qualquer governo parece-me
de um autoritarismo absurdo…
sendo sugerido pelo Representante
máximo eleito dos médicos, abusivo,
descabido.
Talvez uma informação técnica, com
esclarecimento simples, mas baseado em dados científicos com significado estatístico (evidence based
medicine) fosse o mais indicado.
Sempre me habituei a ver a Medicina e os Médicos como Homens
que pautavam a sua vida por normas
de Humanismo e Independência capazes dos maiores sacrifícios pelos
seus doentes, resistindo a pressões
e injustiças vindas de todos os lados.
Ora onde é que se enquadra esta
tirada economicista? … Qual o seu
objectivo? Será isto uma prioridade
para o Sr. Bastonário?
Permita-me que lhe lembre alguns
temas que julgo mais da sua e nossa
esfera:
Encerramento de serviços com critérios incompreensíveis, escassez de
recursos elementares nos serviços a
funcionar, esbanjamento de recursos
em medidas” controleiras” (cancelas
de controlo electrónico de acesso a
estacionamento, sistemas de controle de assiduidade sofisticados)
em serviços que se debatem com as
mais elementares carências técnicas
e humanas, desigualdade de tratamento entre colegas com qualificações iguais e prestando os mesmos
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serviços por vezes na mesma unidade de saúde… congelamento de
carreiras, desprestigio da classe…
criação de faculdades de “medicina”
por equivalências (Algarve)…
E o que é feito do espírito independente, ousado, por vezes até irreverente que caracterizava os médicos
desde os tempos de estudantes
? Espero que a próxima sugestão
não seja de serem

os próprios médicos a cobrarem o
imposto e até receberem uma percentagem desta sua diligente colecta
(incentivos).
Colega, não me interprete mal, confio em si, deixemos os impostos e
taxas (que já temos de sobra) para
o governo, tentemos melhorar as
nossas condições de trabalho, moralizar comportamentos, impor padrões éticos, devolvendo o prestígio
à nossa classe e assim estaremos a
contribuir para melhorar os cuidados de saúde que prestamos aos
nossos doentes.

opinião

Sustentabilidade
e SNS que prisma?
Irei opinar o que já discuti com diversos colegas,
como melhorar a gestão e o custo do Serviço
Nacional de Saúde (SNS) com uma medida diferente. Este meu artigo é apartidário, revela alguma da minha essência e maneira de pensar, com
todas as minhas vivências e experiências incluídas.
Não pretendo com ele criar conflitos e também
não tem o propósito de resolver o problema mas
sim de tentar vê-lo de uma outra perspectiva…a
minha.
A Saúde, segundo o dicionário da
Língua Portuguesa da Porto Editora
define-se como “...estado do que é
são...” ou então como “...ausência de
doença...” entre outras definições
que são pouco esclarecedoras. No
entanto, mais do que definir é necessário entender que a saúde tem,
hoje, diversas dimensões e com a
entrada de nova equipa ministerial sob tutela de um novo ministro
com licenciatura em organização e
gestão empresarial, provavelmente
iremos ter um novo modelo e paradigma de ver e abordar a saúde em
Portugal.
Aliás já surgiram um sem número de
medidas, das quais se destacam as
alterações nas taxas moderadoras,
redução de horas extraordinárias,
restrições na prescrição de meios
complementares de diagnóstico, que
foram acordadas em estratégia com
a “troika” e que iremos forçosamente cumprir.
Em relação a medidas, já tivemos
oportunidade de assistir ao desenrolar de numerosas soluções,
sendo disso exemplo a política do
medicamento com a introdução
dos genéricos que iriam diminuir
os custos da saúde, no entanto os
gastos com medicamentos con-

Rui Campos

Interno de Formação Específica
de Medicina Geral e Familiar,
na USF Nova Via

tinuam a aumentar, introduziram-se
avisos aquando da prescrição que
por alertarem os médicos acerca
do incremento do montante da prescrição em comparação com o medicamento mais barato tanto para o
utente como para o SNS poderiam
afectar consciências de modo a que
houvesse diminuição efectiva de
custos mas pelo facto de o sistema
informático não actualizar os preços
de uma forma regular perde alguma
credibilidade e eficácia. A novidade
é a desmaterialização do receituário
médico através da prescrição electrónica que procurará aumentar a
qualidade da prescrição e incrementar a segurança no circuito do medicamento e com isso evitar a fraude,
promissora de facto.
Não esquecendo as tão afamadas
parcerias público-privadas que quando foram criadas seriam a solução,
hoje parece que são o problema.
Para além do novo sistema de atribuição de transporte para os doentes, diminuindo substancialmente os
seus beneficiários (não estou a falar
da justiça da medida) e como estas,
podia mencionar um sem número
de medidas para tentar diminuir os
custos, das quais surtiram pouco ou
nenhum efeito, isto porque o SNS
Outubro | 2011 | 61

Bibliografia:
Robertson J, Walkom EJ, Henry DA
(2011) Health Systems and Sustainability: Doctors and Consumers Differ
on Threats and Solutions. PLoS ONE
6(4): e19222. doi:10.1371/journal.
pone.0019222

62 | Outubro | 2011

continua a absorver o Produto Interno Bruto como se tratasse de um
buraco negro.
Então o que falta ao SNS para diminuir os custos? Se já se interveio
na gestão hospitalar e no modelo
de saúde dos Cuidados de Saúde
Primários, se já se baixaram os custos com os recursos humanos, se já
foram feitas alterações na área da
prescrição, se se acabaram portarias,
se retiraram ou alteraram isenções,
se diminuíram comparticipações,
realmente onde se poderá actuar?
Para mim o que a saúde e o SNS
carecem é de responsabilidade, se
perguntarmos aos nossos doentes quanto custa qualquer procedimento em saúde, porventura
irá responder que pagou uma taxa
moderadora X, pois mas as taxas
moderadoras não são o custo da
saúde e portanto esse custo é uma
variável que não tem valor discriminado em Portugal, é a eterna incógnita, ninguém sabe, ninguém quer saber, mas também ninguém acredita
que o valor seja assim tão elevado.
Para os mais atentos, todos os dias
são debatidos temas centrados na
saúde nos meios informativos, nas
mais diversas modalidades e em
todas elas ouço falar em direitos e
mais direitos…mas não será altura
de começar a falar de deveres?
Uma boa forma seria aproveitar
as aplicações informáticas que vieram para nos “ajudar” e se somos
bombardeados todos os dias com
normas, regras, regulamentações e
despachos para reduzir o custo da
saúde porque não contabilizá-la?
Será que quem beneficiou de um
transplante não merece conhecer o
seu custo para o SNS?
Os nossos doentes não podem continuar a considerar os tratamentos
de medicina física e reabilitação
apenas como mais uma actividade
incluída no centro de dia? Nem as
idas às clínicas de diálise um simples
procedimento de lavagem e secagem que este faz o FAVOR de cumprir? Temos de acabar com esta Sua
concepção de que a ida ao serviço
de urgência (SU) se apresenta como

um modo de vida? Apesar disto continuamos a ocultar-lhes os custos de
muitos destes procedimentos que
potencialmente variam das dezenas
aos milhares de euros e atribui-se
um preço (taxa moderadora) que os
portugueses por não conseguirem
julgar a sua exígua percentagem de
esforço não podem realizar um bom
juízo sobre o grande benefício que
é o SNS.
Na minha opinião os portugueses
devem participar no processo de
melhoramento da eficácia dos custos em saúde, para isso cada um
deverá ter conhecimento do que
custou a todos. Devem os sistemas
dirigentes ter a coragem de permitir
que os “pop-up” não sejam apenas
modificadores de consciência dos
profissionais de saúde mas que ao
prescrever um exame complementar diagnóstico (MCDT) possam
ser discriminados os custos imputados ao SNS e ao utente. Qualquer
procedimento hospitalar deve ser
facturado e aquando da alta para
além da carta dirigida ao médico de
família deverá conter também um
sobrescrito dirigido ao doente com
o recibo relativa à taxa moderadora
mas com a discriminação de todos
os gastos que o SNS teve com a sua
estadia, o mesmo deverá ser estendido a todo e qualquer procedimento que seja custeado pelo SNS
ou subsistemas.
Em relação ao medicamento a
minha opinião mantém-se, as facturas deviam aparecer com o custo
do medicamento sem comparticipação, aproveitando para colocar lá o
desconto atribuído por pertencer
ao SNS (e subsistemas) e respectivas isenções.
Provavelmente será mais uma medida, equivalente a tantas outras, pois
na saúde não existem medidas milagrosas mas só assim poderemos ser
chamados à responsabilidade, pois o
conhecimento de causa torna-nos
responsáveis pelas atitudes. Seria
mais uma forma de consciencialização/educação do que uma medida
eficaz para diminuir os gastos em
saúde, até porque o aumento da
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esperança média de vida, o envelhecimento populacional, as novas técnicas e medicamentos contribuem
inexoravelmente para o crescimento dos gastos.
Senão, vejamos o sonho americano,
mais um pesadelo que muitos cidadãos passam apenas pelo facto de
passarem à porta do SU, para eles
até na altura de serem levados ao
hospital têm que ter a apólice do
seguro em dia e pronta a apresentar.
Esses sabem bem o quanto lhes custa a saúde, pagam-na integralmente
e onde existem muitas variações
sociais em termos de estatísticas de
saúde.
Assim, se houver um reconhecimento maior da realidade dos custos,
talvez nessa altura os aumentos dos
impostos ou de taxas moderadoras não pareçam medidas ignóbeis
e possamos querer manter o SNS
como um bem que possamos usufruir de forma eficaz e que apesar
de sermos um país menos rico sejamos um país com uma igualdade de
acesso aos cuidados de saúde.
Portanto, se não somos responsabilizados, se não formos tratados
como tendo obrigações então não
conseguiremos tratar o SNS como
nosso, mas sim como mais uma ferramenta para usar e abusar.
Curiosamente, enquanto redigia
este parágrafo deparei-me com um
artigo exactamente sobre sustentabilidade dos sistemas de saúde e a
visão dos médicos em comparação
com a dos utilizadores quanto aos
problemas e as suas soluções relativamente à realidade australiana.
Trata-se de um artigo interessante,
em que foram inquiridos médicos e
utentes sobre quem seriam os responsáveis pelos aumentos dos cus-

tos em saúde, sobre o racionamento
dos serviços e quem deveria ser envolvido na decisão de distribuição
dos serviços de saúde. Os questionários contêm diversas perguntas sobre atitudes em relação aos custos
em saúde e apesar de menos de 50%
dos médicos e menos de 32% dos
utentes acharem que os preços das
taxas deviam aumentar para tornar
o utente mais consciente dos custos,
a verdade é que 85% dos médicos e
92% dos utentes referem que cabe
ao governo educar acerca dos reais
valores do sistema de saúde. Este
estudo conclui que o médico deve
ter um papel relevante na gestão
da saúde de modo a tornar mais
eficaz a distribuição de recursos e
os utentes reconhecem a pressão
dos custos na sustentabilidade do
sistema de saúde e exprimem vontade de participar activamente nas
decisões em saúde.
É um estudo que apesar de apresentar uma realidade diferente, demonstra que as pessoas querem ter um
papel activo e responsável na gestão
deste sistema e que é importante
saberem quanto custam de forma
a terem um papel centralizado, não
só como beneficiários mas também
como contribuintes.
Finalizando, entrámos numa fase decisiva da nossa história como país
e como país devíamos ser todos
chamados a interferir, mas para isso
temos que nos conhecer. Pode ser
que no futuro, com esta medida, ao
prescrevermos um MCDT sejamos
questionados pelo nosso utente sobre a sua real necessidade.
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A Otorrinolaringologia
em Missão
Humanitária a São
Tomé e Príncipe
João Paço

Director Centro Orl do Hospital Cuf
Infante Santo; Professor Associado
da Faculdade de Ciências Médicas
de Lisboa, Regente da Cadeira
de Otorrinolaringologia da FCML

Desde o início deste ano que o Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital CUF Infante Santo está
integrado no grupo das especialidades que através
do IMVF (Instituto Marquês de Valle Flôr) garantem o apoio sanitário das especialidades nas ilhas
de São Tomé e Príncipe.
O IMVF tem tido uma presença
constante nesta ilha sendo um dos
responsáveis pelo controlo de doenças, nomeadamente da malária e
por outro lado da revitalização dos
Centros de Saúde enquadrando
populações e disciplinando o acesso aos serviços centrais de saúde,
neste caso do Hospital Ayres de
Menezes.
De notar que no campo da nossa
especialidade pouco ou nada se
tem feito nos últimos anos tanto a
nível de consultas como de exames
complementares de diagnóstico e
ainda menos de cirurgia. Foi necessário adquirir um mini serviço que
incluiu a aquisição do microscópio
cirúrgico e de todo o material necessário para a realização dos actos
cirúrgicos na área da Otorrinolaringologia bem como de exames de
audiometria.
As equipas de ORL que se deslocam de 3 em 3 meses, são constituídas por 2 médicos, 2 enfermeiros
do bloco operatório e 1 audiologista. O desafio não podia ser mais
apaixonante pois foi necessário
adaptarmos-nos às difíceis condições locais, improvisar em alguns
casos e trabalhar quase 12h/dia.
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Neste momento e já com deslocação de 2 equipas em Fevereiro e
Maio, foram consultados 214 doentes, operados 30 e realizados exames complementares de diagnóstico (audiograma e timpanograma) a
152 doentes.
A incidência de surdez neurosensorial é enorme, mais de 30% sobretudo em crianças, o que atribuímos
à malária e vai obrigar a planos de
análise rigorosa das causas da incidência a nível escolar e de terapêutica específica.
Toda a patologia que observamos
com excepção da tumoral, foi ali
operada nomeadamente: amigdalectomia, adenoidectomia, colocação de tubos transtimpanicos,
timpanoplastias, cirurgia de otosclerose, microcirurgia endolaríngea
e cirurgia nasal. Muitas destas operações foram as primeiras efectuadas neste pais nomeadamente as de
microcirurgia.
As próximas equipas vão estar presentes nas ilhas em Outubro deste ano e Janeiro de 2012, uma vez
mais com o apoio da José de Mello
Saúde e Administração do Hospital
CUF Infante Santo.
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Fernando Pessoa,
alcoólico de grau
extremo?

F. M. da Fonseca Ferreira

Especialista em Medicina Interna,
Ex-Interno Graduado dos Hospitais
Civis de Lisboa,
Doutorado e Professor Auxiliar da
Faculdade de Medicina de Lourenço
Marques, Ex-Director de Serviço do
Hospital Distrital de Setúbal

O semanário Expresso de 5 de Março de 2011 publicou um livro com a conhecida biografia de Fernando Pessoa escrita por João Gaspar Simões, com
prefácio de Clara Ferreira Alves, em que este autor considera o poeta vítima de grave alcoolismo,
atribuindo inclusivamente a sua morte a uma cólica
hepática devida a uma cirrose alcoólica: «um alcoólico inveterado, vítima até às últimas consequências,
morais e físicas, do excesso da bebida,
…principiava a sentir a intoxicação
física que as permanentes bebedeiras
lhe iam provocando na constituição
débil… por anos de mau passadio,
de deambulação boémia de tasco
em tasco». Esta narrativa de Gaspar
Simões sobre o alcoolismo de
Pessoa, de pendor claramente
pejorativo, fantasioso, e caluniador,
assim como a nomenclatura médica
completamente disparatada da causa
da sua morte, passaram, desde então,
a macular o nome do poeta, de forma
indelével e vulgarizada.
Um estudo sobre o tema
Foi a evidente falta de fundamentação
desta opinião, claramente malévola e
infundada, que me levou a efectuar
um trabalho de investigação
intitulado «O Hábito de Beber no
Contexto Existencial e Poético de
Fernando Pessoa», com que concorri
ao Grande Prémio Bial de Medicina
de 1994, tendo sido premiado, por
um Júri de 5 catedráticos das nossas
Faculdades de Medicina, entre 49
concorrentes, para além dos dois
Primeiros Prémios, com uma das 4
Menções Honrosas. Posteriormente
a Fundação Bial lançou uma edição
desse meu livro que foi reeditado
em 2002 pela editora Livros
Horizonte, com o título «Fernando
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Pessoa - A Penumbra do Génio,
em que desenvolvo o
mesmo
tema. Aproveito para revelar que
as ilações deste meu trabalho
tiveram a aprovação expressa de
numerosos e prestigiados escritores
pessoanos, como José Blanco, autor
do seu prefácio, Eduardo Lourenço.
Teresa Rita Lopes, Moitinho de
Almeida, Robert Bréchon, Richard
Zenith, Manuela Nogueira Murteira,
Sobrinho Simões, entre outros.
Depoimentos contrários
a um alcoolismo imoderado
O primeiro passo para investigar a
veracidade das estranhas deduções de
Gaspar Simões, seria necessariamente,
compará-las com outras informações
provenientes da larga convivência do
poeta com os seus contemporâneos
mais chegados, tanto mais que
Gaspar Simões só morou em Lisboa
nos últimos 3 meses da sua vida.
Assim, encontramos numerosos
testemunhos de pessoas que
conviveram com Fernando Pessoa
durante largos espaços de tempo,
afirmando, sem sombra de dúvida,
que embora bebendo um pouco,
talvez para manter a inspiração
poética e a dedicação ao trabalho
comercial, nunca foi visto com os
mínimos sinais de excesso de ingestão

alcoólica, mantendo invariavelmente
um porte impecável, afável, esmerado,
respeitável e distinto.
Freitas e Costa, primo de Pessoa
escreveu um livro intitulado «Notas
a uma biografia romanceada» em
que contesta desenvolvidamente os
exageros de Gaspar Simões sobre o
alcoolismo do poeta.
Jaime Neves, médico, seu primo,
perguntou um dia a Henriqueta
Madalena, irmã do poeta: tu que falas
com toda essa gente, porque não
lhes dizes que nunca ninguém o viu
embriagado?
Augusto Ferreira Gomes, seu amigo
e companheiro de longa data,
escreveu: «Bebia muito bem. Daí
porém ao abandalhamento como
quer o seu biógrafo, talvez muito
lamentoso de que ele não tivesse
acabado numa valeta como o põe,
porque isso lhe calhava mal ao jeito
do personagem que criou, meu Deus
que diferença!… e se nunca foi o
alcoólico vencido pelo vício, como
ele também quer, muito menos foi
o homem débil que se deixava levar
pelos acontecimentos».
Também os seus patrões Moitinho
de Almeida, pai e filho, e Martins da
Hora, assim como a sua colega de
trabalho, Maria Ferreira do Amaral,
todos pessoas com quem conviveu
longos anos, são peremptórios em
afirmar a sua permanente eficiência
e a sua constante aparência de
sobriedade, dignidade e compostura.
Mas mesmo que se admita que
Fernando Pessoa bebia com algum
excesso, deveria ser considerado,
pela
caracterização
moderna
do alcoolismo, apenas como um
bebedor
moderado, possuidor
de tolerância sem dependência,
isto é, sem sinais psíquicos, quer
por consumo excessivo de álcool,
quer por abstinência. Por outro
lado, também não se encontra
nele evidência de sinais orgânicos
dependentes do alcoolismo, como
desnutrição, insuficiência hepática, ou
sintomas neurológicos, (visíveis nas
fotografias como magreza acentuada
e aumento de volume do abdómen
ou detectáveis em alterações

caligráficas). Além de que a sua
produção literária nos últimos anos e
meses da sua vida, pela sua extensão,
genialidade e estilo (incluindo a
sua grande obra «A Mensagem»),
representa prova iniludível da
conservação de completa integridade
física e psíquica.
O factor simulação
Uma faceta que com certeza
contribuiu para a fama de alcoólico
de Fernando Pessoa foi a sua
tendência, várias vezes confessada
ao longo de toda a sua vida e da sua
obra, de um pendor especial para
a blague e para a encenação: «…
Desde que tive consciência de mim
próprio, apercebi-me que tinha uma
tendência inata para a mistificação,
para a mentira artística», como
exprime no seu verso: «O poeta é um
fingidor…». E exibiu esta tendência
em numerosos passos da sua
poesia, assim como na repetição de
episódios de simulação de excessos
alcoólicos, como na desculpa de que
estava embriagado quando satirizou
o acidente de Afonso Costa, a
fotografia a beber numa taverna com
o dístico «Em flagrante delitro», as
imitações de ébrio ao chegar a casa
perante os sobrinhos, a desculpa de
que estava bêbado para não receber
uma visita, o cumprimento para
uns familiares - sou o vosso primo
bêbado, etc. parecendo até divertirse imenso a espalhar a fama de
viciado pelo álcool, com que brindou
os seus contemporâneos e futuros
admiradores e detractores.
A causa da morte de Fernando
Pessoa
Em 29 de Novembro de 1935, uma
sexta-feira, ao anoitecer, estando
em sua casa na Rua Coelho da
Rocha, Pessoa teve uma súbita e
intensa dor abdominal, sendo pouco
depois levado em ambulância para
o Hospital de S. Luís dos Franceses,
onde faleceu no dia seguinte, sábado,
por volta das 20 horas.
Talvez por ser fim de semana não
foi efectuado Boletim Clínico, sendo
apenas registado o seu internamento
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no livro de «Entradas e Saídas,
onde constam as respectivas datas
de admissão e de falecimento, os
honorários, o nome do Dr. Jaime
Neves como médico assistente (o
médico do hospital talvez estivesse de
folga), assim como o diagnóstico de
«Cólica Hepática», mas não a causa da
morte (registada na 5ª Conservatória
do Registo Civil de Lisboa como
«Obstrução Intestinal»).
A primeira divulgação de «Cólica
Hepática devida a Cirrose Alcoólica»,
como causa da morte de Pessoa,
aparece na biografia escrita por
Gaspar Simões, sem que se perceba
como ele chegou a esta conclusão,
visto que tal denominação não tem
nenhum sentido em terminologia de
clínica médica. Assim, a cólica hepática
deve-se a litíase (pedra) da vesícula,
não tendo qualquer conexão com a
cirrose alcoólica e por outro lado, nem
uma nem outra destas situações (nem
a obstrução intestinal), na ausência
de complicações, são causa de morte
em 24 horas. Daí que tenhamos de
admitir que se esta dedução partiu
do Dr. Jaime Neves, ou ele não
tinha formação de clínico ou as suas
palavras foram mal interpretadas.
As entidades que actualmente podem
ser consideradas no diagnóstico
diferencial de um quadro de dor
abdominal aguda, seguida de morte
quase imediata, como aconteceu
com Fernando Pessoa, são muito
numerosas, embora se possa suspeitar
de pancreatite aguda necrosante,
por poder ocorrer em casos de
alcoolismo mesmo moderado e não
necessariamente extremo, como o

que pretenderam atribuir ao poeta,
mas também devido a outras causas
como litíase biliar, hiperlipémia e
mesmo sem causa aparente
(forma idiopática). No entanto, outras
causas a ponderar perante o mesmo
quadro poderiam ser, por exemplo,
rotura de aneurisma da aorta, isquémia
mesentérica ou Infarto posterior
do miocárdio, de modo que apenas
se pode afirmar actualmente, ser
absolutamente impossível determinar
com certeza, qual a entidade clínica
responsável pela morte de Fernando
Pessoa.
Conclusão
o ultrajante e fictício enxovalho de
alcoólico em último grau,lançado sobre
o nosso maior poeta da modernidade,
provavelmente
originado
numa
espécie de despeito contra a sua
impressionante mentalidade, repleta
de genialidade, ironia e altivez, já não
é praticamente susceptível de ser
apagado completamente, por ter
sido aceite por uma imensidade de
cultores e pelo público em geral e
continuar a ser divulgado com deleite
pela comunicação social. Contudo,
justificam-se, pelo menos, as tentativas
de criação no ambiente cultural
português, de correntes de opinião,
destinadas a impedir a ampliação desse
aviltante e infundado estigma , não só
como actos de justiça para com a
gloriosa memória do poeta, como de
respeito pela sua qualidade de agente
incomparável do engrandecimento
da identidade nacional.
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O imperativo da
sustentabilidade
hospitalar
Começo este texto com uma boa notícia - a de
que sem sustentabilidade a sociedade está condenada. Isto poderia parecer pessimismo se não
estivéssemos perante a definição exacta de sustentabilidade. Aquilo que não se pode manter indefinidamente, ou seja, aquilo que não é sustentável, está condenado a mudar ou desaparecer.
Sustentabilidade ou morte é pois uma
das maneiras razoáveis de perspectivar o futuro da saúde. À partida isto
pode não parecer uma boa notícia,
mas na verdade cria uma oportunidade única de nos focalizarmos nas
reais prioridades e nos motivarmos
para ultrapassar o marasmo dos maus
hábitos entranhados.
Ninguém duvida, penso eu, que a sociedade actual não é sustentável e que
na verdade está cada vez mais longe
dessa meta de sobrevivência. O consumo energético e de recursos cresce
exponencialmente, a população também aumenta, a poluição acumula-se
(muita de forma persistente) e entretanto a biodiversidade e todos os
sistemas de suporte de vida estão em
declínio, alguns de modo acentuado. É
possível fornecer referências detalhadas àqueles a quem subsistirem dúvidas.
A crise climática e a crise energética,
por exemplo, vieram para ficar e neste
momento já ameaçam directamente a
capacidade de nos mantermos. Não
estou por isso a falar de problemas
potenciais que o futuro poderá negar,
mas de desafios imediatos onde a ausência de intervenções decisivas reduz
progressiva e irreversivelmente as
nossas chances.
E, neste pano de fundo, os hospitais
não podiam ser menos inocentes.
Primeiro, pela sua importância. Na

União Europeia a actividade hospitalar
representa 4.3% de toda a actividade
económica e recebe anualmente cerca
de 17% da população. Isto impõe aos
hospitais a responsabilidade de dar o
exemplo.
Depois, pelo seu impacto negativo na
saúde dos funcionários, uma vez que
muitos dos postos de trabalho hospitalares têm uma incidência de doença
demonstradamente acima da média
(por exposição a químicos tóxicos e
radiações, por exemplo). Isto também
é verdade para doentes. Numerosas
substâncias presentes no material que
entra em contacto com os doentes, e
muitos dos químicos detectáveis no ar
do interior dos hospitais (provenientes de detergentes, entre muitos outros) estão associados a asma e outros
problemas respiratórios, dermatites,
perturbações neurológicas e endócrinas e, infelizmente, também com
cancro.
Quando se sabe que o perfil toxicológico e teratológico está estudado
para menos de 2% de todos os químicos sintéticos em circulação actualmente, percebe-se que o quadro do
mau ambiente químico num hospital
é dos que ainda mal começou a ser
esboçado.
(Abro aqui parêntesis para referir que
a ignorância não é total, e que é difícil
de explicar que ainda se usem supertóxicos como mercúrio e PVC em

Margarida Silva

Bióloga
Docente da Escola Superior
de Biotecnologia
Universidade Católica

Existe um mundo de
potencial melhoria
ecológica em cada
hospital; a sua
concretização depende
essencialmente da
prioridade que lhe
for atribuída; e o
resultado em nada
afecta negativamente
o nível dos cuidados
prestados.
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A busca da
sustentabilidade, mais
do que uma meta, é
um processo. É preciso
olhar para a energia
e ir aumentando a
eficiência, olhar para
os materiais e ir
reduzindo o consumo,
olhar para as pessoas
e ir aumentando a
motivação de fazer
mais com menos,
muito menos.
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ambiente hospitalar. Não faz sentido
tratar doenças criando outras, a não
ser numa perspectiva muito maquiavélica.)
Além disso os hospitais têm um impacto ambiental directo significativo. A
pegada ecológica de um hospital típico
é de 4.9 ha por paciente.ano. No entanto a produtividade mundial, para a
população actual só comporta 1.8 ha
por pessoa.ano. Ou seja, não temos
planeta que aguente hospitais tal como
estão actualmente.
Vejamos por sector. Em termos de
tipologia os edifícios hospitalares são
os segundos maiores consumidores
de electricidade por metro quadrado,
cuja produção contribui para o aumento das emissões dos gases com
efeito de estufa.
Curiosamente, o consumo energético
em hospitais varia drasticamente de
país para país dentro da Europa: a Suécia, por exemplo, é um país frio mas
usa menos de 200 kWh por m2 em
aquecimento de hospitais, enquanto
que a Holanda, numa latitude mais meridional, consome mais de 300 kWh/
m2. Estas diferenças não correspondem a gradações na qualidade do serviço prestado.
Hospitais também são estruturas sedentas. Na Alemanha o consumo de
água atinge os mil litros por paciente
por dia, mas também varia com as
instituições: algumas não passam dos
300 litros diários por cabeça.
Consumos elevados associados a variações acentuadas verificam-se igualmente nos resíduos. Enquanto que a
Alemanha produzia no final do século
passado cerca de 33 mil toneladas de
resíduos perigosos por ano, a França,
com menos 20% da população, estava
a produzir 105 mil.
Embora outros factores possam estar
envolvidos, estas variações demonstram três corolários cruciais:
- existe um mundo de potencial melhoria ecológica em cada hospital;
- a sua concretização depende essencialmente da prioridade que lhe for
atribuída; e
- o resultado em nada afecta negativamente o nível dos cuidados prestados.
Neste ponto do meu raciocínio as

reacções típicas costumam tender
para a vitimização fatalista:
- “Portugal não tem dinheiro, isso é
bom para países ricos!”, ou
- “Se isso fosse assim tão bom, já todos
andavam nisso!”, ou ainda
- “Sempre foi assim e nunca foi preciso
mudar!”
Não tenho aqui oportunidade para
desmontar todos os detalhes destes
argumentos, mas posso facilmente
contrapor ao primeiro: estas estratégias não são para países ricos, são sim
para países que querem poupar o ambiente para maximizar a protecção da
sua população e ainda, ao mesmo tempo, poupar dinheiro. Muito dinheiro.
Vejamos alguns exemplos.
O Gundersen Lutheran Health System, um conglomerado privado de
3 hospitais e mais de uma dezena de
clínicas no Wisconsin, EUA, investiu
dois milhões de dólares a melhorar
o seu sistema energético. Com isso
obteve poupanças anuais de 1.2 milhões de dólares. A 10 anos isto corresponde a um investimento com taxa
de juro de 50% ao ano - o que é astronomicamente superior aos valores
praticados pelos mercados financeiros.
Outro exemplo. Kaiser Permanente,
um dos maiores sistemas privados
de saúde, desencadeou uma iniciativa
de redução do consumo de químicos
tóxicos. Uma das medidas foi a substituição de endoscópios que envolvem
esterilização química por outros modelos que permitem esterilização a
vapor. Para além de pouparem 17 mil
doses de tóxicos por ano, passaram
também a poupar cerca de um milhão de dólares anualmente. No global, o seu programa de compras mais
ecológicas poupou-lhes 27 milhões de
dólares apenas em 2010. Ou seja, em
Portugal estamos a dar-nos ao luxo
de renegar milhões por desatenção às
práticas ecológicas dos hospitais. Isto é
que é só para países ricos.
É realmente possível fazer mais com
menos. O mais recente edifício do
Mass General Hospital que abriu este
Verão em Boston inunda todos os
quartos, enfermarias e zonas comuns
com luz natural, porque está demonstrado que é melhor para os doentes

opinião

do que luz artificial. Mas apesar de tantas paredes em vidro, algo que tipicamente faz disparar o consumo de ar
condicionado, o edifício foi pensado de
tal modo que consome menos 10%
de energia do que uma estrutura de
dimensão comparável (e sem esses
vidros).
Ainda neste edifício houve o cuidado
de escrutinar todos os acabamentos
interiores para evitar a emissão de
compostos orgânicos voláteis e assim
reduzir o síndroma do edifício doente
(algo a que praticamente nenhum edifício moderno escapa e que acaba por
ser uma realidade particularmente
irónica nos hospitais).
Também usaram materiais reciclados
ou de produção local em mais de
um terço de toda a construção, para
reduzir o consumo energético em
transportes e poupar na extracção de
novos recursos, e ainda gastam menos
20% do consumo esperado de água
(graças a telhados verdes e recolha
de água da chuva para usos não nobres), o que poupa mais de cinco mil
metros cúbicos de água por ano.Tudo
isto porque tiveram o cuidado de introduzir o parâmetro ambiente na fase
de concepção, para benefício de tudo
e de todos - até da carteira.
A busca da sustentabilidade, mais
do que uma meta, é um processo. É
preciso olhar para a energia e ir aumentando a eficiência, olhar para os
materiais e ir reduzindo o consumo,
olhar para as pessoas e ir aumentando
a motivação de fazer mais com menos,
muito menos. Precisamos de chegar a,
pelo menos, 80% menos, e isto num
quadro em que as tendências seguem
na direcção oposta. Lembro que, por
exemplo, 91% dos hospitais inquiridos
numa pesquisa recente reconheciam
que o consumo energético por cama
estava a aumentar anualmente. E que
cerca de metade desses mencionavam
um aumento superior a 10% entre o
ano anterior e o transacto.
A preocupação ambiental dos hospitais é uma pressão que se tornou
visível há mais de uma década. Em
1996 criou-se o Health Care Without
Harm, uma coligação de mais de 480
instituições em 52 países. Em 1998 a

Universidade do Massachusetts arrancou com o Sustainable Hospitals
Program. Em 2000 começou algo de
análogo no Canadá. Em 2008 o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido
criou a sua unidade de Desenvolvimento Sustentável, seguido pela França.
Ainda no mesmo ano iniciou-se em Viena, na Áustria, o Programa dos Hospitais Sustentáveis. E na Alemanha, desde
há dois anos, está em curso o Projecto
Green Hospital com os mesmos intuitos globais.
Haverá alguma dúvida de que Portugal,
já que não soube liderar, tem pelo menos de se desembaraçar a aprender?

Haverá alguma dúvida
de que Portugal, já
que não soube liderar,
tem pelo menos de
se desembaraçar a
aprender?
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Fundamentos éticos nas
prioridades em Saúde

Organização, informações:

CNECV - Av. D. Carlos I, 146 - 2ºE
1200-651 Lisboa
Tel: 213 910 884 • Fax: 213 917 509
geral@cnecv.pt www.cnecv.pt

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) realizará no
próximo dia 29 de Novembro de 2011, no Auditório 2 da Fundação Calouste
Gulbenkian em Lisboa, uma conferência subordinada ao tema “Fundamentos Éticos nas Prioridades em Saúde”.
Esta sessão temática, que integra o ciclo de conferências do CNECV para 2011,
tem como objectivo principal promover o debate esclarecido e plural sobre um
tema da maior importância e actualidade na nossa sociedade.
Temas a serem abordados:
A Ética das prioridades na saúde
Princípios éticos nas prioridades em saúde
Prioridades na saúde – Política
Prioridades éticas no financiamento da saúde – Responsabilidade individual/Responsabilidade social
Restrição orçamental e problemas éticos na prescrição
Prioridades na comparticipação de medicamentos em ambulatório
Percepção pública das prioridades na saúde
A intersecção / coexistência entre prioridades públicas e privadas na área da
saúde

Antropologia da Saúde

Para mais informação
sobre os cursos, consultar:
http://www.ihmt.unl.pt/
formacao/default.asp
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O Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), entidade de referência na
Formação Pós-Graduada, Investigação e Cooperação para o Desenvolvimento
na área da saúde, irá iniciar em Novembro dois novos cursos destinados a profissionais de saúde e de ciências sociais e humanas. Os dois cursos – Antropologia da Saúde e Questionários na Investigação em Saúde – conferem a atribuição
de três e quatro ECTS, respetivamente.
O curso livre de Antropologia da Saúde tem como principais destinatários profissionais das áreas da saúde, Desenvolvimento, Ciências Sociais e Epidemiologia.
O curso tem a duração total de 16 horas, distribuídas entre os dias 29 e 30 de
Novembro, nove e 10 de Dezembro.
Esta unidade curricular tem como objetivo alertar para o importante papel que
os fatores sociais, culturais, políticos, económicos e estruturais desempenham
na experiência da doença em contextos de desenvolvimento e ocidentais, elementos a ter em conta para adequar os modelos terapêuticos às características
locais. Será ainda estudado o contributo dos instrumentos da Antropologia da
Saúde na compreensão de respostas locais a programas ou práticas terapêuticas, relacionando as políticas macro e os contextos locais através da análise
de pandemias como HIV-SIDA ou a Malária, e com doenças da pobreza e/ou
negligenciadas.
A formação sobre Questionários na Investigação em Saúde é destinada a licenciados em ciências da saúde e em ciências sociais ou humanas. O curso tem
duração de 16 horas, entre os dias 15, 16, 29 e 30 de Novembro.
O curso visa dotar os alunos de conhecimentos teóricos e práticos que permitam o desenvolvimento de aptidões para compreensão, elaboração e aplicação
de questionários no âmbito de investigação em saúde.

Debate:

=

+ qualidade clínica
- recursos?

16 de Novembro de 2011
Salão Nobre do Centro de Congressos
Ordem dos Médicos
PORTO
Abertura
21h00
Miguel Guimarães
Presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos
Assinatura
Protocolo Colaboração UFP Universidade Fernando
Pessoa - APEGSAUDE
Salvato Trigo Reitor UFP
Carlos Tomás Presidente APEGSAUDE
21h10
DEBATE
+ qualidade clínica = - recursos?
Painel de clínicos e gestores
ENCERRAMENTO
Fernando Leal da Costa
Secretário de Estado e Adjunto da Saúde
Entrada Livre sujeita a inscrição
Manifeste o seu interesse em participar
Contactos E-mail. sec@apegsaude.org
Tel. +351 936712131
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ABC das Alergias
Foi apresentado no dia 18 de Setembro o livro «ABC das Alergias» da autoria do alergologista Manuel Branco Ferreira.Trata-se de um manual para facilitar a abordagem às doenças alérgicas. As doenças alérgicas são globalmente
reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma das
afecções crónicas mais frequentes nos países desenvolvidos. Como cerca de
um quarto a um terço dos portugueses sofrerá de uma doença alérgica, mais
ou menos grave, o livro agora lançado leva-nos numa viagem pelas principais
doenças alérgicas vistas na actividade clínica diária dos médicos que efectuam consulta de alergologia. Este manual – à venda nas livrarias nacionais –
destina-se às pessoas que lidam ou têm doenças alérgicas e procura responder aos receios e anseios, explica a melhor forma de lidar com as diferentes
doenças alérgicas e desmistifica factos em torno dessa problemática. De
forma prática e pragmática, o autor aborda as doenças alérgicas mais frequentes e toma posições sobre assuntos controversos para a especialidade,
como sejam as vacinas imunoestimulantes ou a problemática dos biofilmes.

A Ortopedia
e a sua História nos Açores
O ortopedista Carlos Arruda lançou o livro «A Ortopedia e a sua História
nos Açores». A obra descreve o percurso da Ortopedia no mundo, desde a
sua aparição, individualização e afirmação como especialidade, etc., entrando
depois no seu aparecimento nos Açores, com referências aos três hospitais
da região (genericamente e da Ortopedia em particular), com particular
incidência no Hospital do Divino Espírito Santo. Nas palavras do autor, era
importante «dar a conhecer esta realidade a todos, que nos deve orgulhar,
além de se ficar com um documento histórico com dados importantes (estatísticos, históricos, documentais), que poderão servir de consulta para futuros empreendimentos sobre esta temática». A publicação que está à venda
em duas livrarias de Ponta Delgada (Livraria Gil e Livraria Solmar). Para outras encomendas deverá ser contactada uma das entidades que apoiou esta
edição: Farmaços (Telef.: 296305180; Fax: 296305185; e-mail: farmacor@
mail.telepac.pt). A obra foi apresentada durante o encontro sobre Artroscopia da Anca que se realizou em Novembro de 2010, em Ponta Delgada.

Dermatologia Básica
em Medicina Familiar

«Dermatologia Básica em Medicina Familiar» é o título da obra da autoria
do especialista em Medicina Geral e Familiar Daniel Serrano Collantes e do
professor de Dermatologia da Universidade de Navarra, Emílio Quintanilla
Gutiérrez, que foi lançada pela editora Lidel. Este livro descreve as principais
patologias dermatológicas que surgem diariamente na consulta com o objectivo de facilitar a abordagem das doenças cutâneas.
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